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Resumé
Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat i godt ½ mio. (518.666 timer) mandtimer til støtte for bl.a. Forsvaret, Politiet, SKAT og det kommunale/statslige redningsberedskab.
Af de 518.666 mandtimer blev de 309.681 timer anvendt til støtte for myndigheder inden for
Forsvarsministeriets ressort, mens 208.985 timer blev anvendt til hjælp til øvrige myndigheder i
samfundet.
De frivillige soldater i Hjemmeværnet har været indsatsparate, uanset om der har været tale
om mindre lokale indsættelser, eller om større nationale hændelser som de to efterårsstorme
ALLAN og BODIL. Hver enkelt aktiv hjemmeværnssoldat har i gennemsnit leveret 164 timers
frivilligt arbejde til gavn for samfundet i 2013.
Hjemmeværnet har i 2013 bidraget med enheder og enkeltpersoner til Forsvarets internationale
opgaveløsning, herunder bidrag til militær kapacitetsopbygning og militær støtte til civil genopbygning. Efter mere end to års indsats sluttede Hjemmeværnet i juni opgaven med kontinuerligt at stille en deling til bevogtning af en af hovedlejrene i NATO KFOR-missionen i Kosovo.
Desuden udsendte Hjemmeværnet i efteråret et hold på tre frivillige med landbrugsfaglig baggrund, en sprogofficer og en officer fra Hjemmeværnskommandoen til at støtte genopbygningen af det afghanske landbrug.
Hjemmeværnet har også i 2013 haft særligt fokus på at sikre fundamentet ved at løfte uddannelsesniveauet og sikre en passende tilgang af medlemmer til organisationen. Rekrutteringen til
Hjemmeværnet ligger på et stabilt højt niveau. I 2013 tegnede 1.594 nye medlemmer kontrakt
med Hjemmeværnet.
I forlængelse af de senere års indsats, har der også i 2013 været fokus på at rekruttere unge
medlemmer i alderen 18-32 år. Dette skyldes bl.a. et ønske om at nedbringe gennemsnitsalderen og skabe en øget operativ robusthed. I 2013 udgjorde de 18-32-årige godt 68 procent af de
nye medlemmer, hvilket er samme høje niveau som i de sidste par år.
Regnskabet for 2013 viser et overskud på drift og en lønsum, der, efter stram styring, er kommet i balance. Såfremt det bliver muligt inden for det generelle udgiftsloft i staten, vil Hjemmeværnet anvende opsparingen til de højest prioriterede opgaver, herunder en iværksat og vital
fornyelse af Hjemmeværnets internetbaserede planlægnings- og administrationsværktøj,
HJV.DK.
Hjemmeværnet hviler på et stærkt fundament, og resultatet for 2013 vurderes samlet set tilfredsstillende. 2013 var første år i det seneste forsvarsforlig, og Hjemmeværnet vil også i 2014
være i de indledende faser af forligsimplementeringen.
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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 forsvarsforlig 20132017 af 30. november 2012 med tillægsaftale af
11. marts 2013. Hjemmeværnet har egen hovedkonto på Finansloven samt selvstændig ledelse.
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig
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. Mængden 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.”

Desuden er Hjemmeværnets indsats fokuseret
mod samfundets samlede beredskab, herunder
krise- og katastrofeberedskab, idet indsatsen er
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, og som revurderes hvert år. I afsnit 2
behandles Hjemmeværnets målopfyldelse på
resultatkrav for 2013 nærmere.
Yderligere oplysninger om Hjemmeværnet kan
findes på www.hjv.dk.

1.4 Årets økonomiske resultat
Hjemmeværnets bevilling er givet under
§ 12.21.03. Hjemmeværnet (Driftsbevilling).
Hjemmeværnet har i 2013 håndteret en kompleks økonomisk udfordring. På den ene side har
Hjemmeværnet oplevet et samlet stigende aktivitetsniveau, ikke mindst på kursusområdet. På
den anden side er Hjemmeværnets lønsumsbevilling gradvist blevet reduceret i de seneste år.
Dette har betydet, at 2013 har været præget af
et væsentligt pres på lønsummen, der har sat
naturlige begrænsninger på udnyttelsen af
Hjemmeværnets samlede driftsbevilling. Dette
skyldes, at der er meget stort indbyrdes afhængighed mellem lønsumsforbruget og driftsudgifterne i forbindelse med afvikling af Hjemmeværnets aktiviteter.

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 myndigheder i disses
opgavevaretagelse i relation til samfundets samlede beredskab.
www.hjv.dk
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Årets økonomiske resultat er et overskud til
videreførelse på 30,8 mio.kr., heraf 23,5 mio.kr.
på øvrig drift. Resultatet er fremkommet som en
kombination af en stram intern økonomistyring
på lønsumsområdet med en afledt reduktion af
forbruget på øvrig drift, en øget lønsumsbevilling, en alternativ finansiering af materielanskaffelser samt et mindre afløb på reserverne til
forligsafledte projekter. Årsagerne er nærmere
beskrevet i afsnit 3.5 og 3.6.
Trods tiltagene på lønsumsområdet er det lykkedes Hjemmeværnet at fastholde kvaliteten af
opgaveløsningen. Dermed har Hjemmeværnet
skabt økonomisk råderum til de højest prioriterede områder, herunder lovpligtig uddannelse,
uddannelse af enheder og enkeltpersoner til
internationale operationer, lokale vagttilkaldeordninger, forligsafledte implementeringsudgifter
samt den iværksatte og vitale fornyelse af

Hjemmeværnets internetbaserede planlægningsog administrationsværktøj, HJV.DK.
Arbejdsopgaverne vedrørende hjemmeværnets
støttevirksomhed er overdraget til forsvarets
funktionelle tjenester med en reduktion af
Hjemmeværnets udgiftsbevilling til følge. Støttevirksomheden omfatter bl.a. ansøgningsvirksomhed vedrørende frivillige soldater, 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.

Tabel 1.4.1. Økonomiske hovedtal (mio. kr.).
Mio. kr.
Regnskab
2013
Ordinære driftsindtægter
(ekskl. bevillinger)
0,9
Ordinære driftsomkostninger
468,4
- Heraf personaleomkostninger
366,3
Andre driftsposter, netto
0,1
Finansielle poster, netto
0,0
Ekstraordinære poster, netto
0,0
Årets resultat (ekskl. bevillinger)
467,6
Driftsbevilling
§ 12.21.03.
Indtægter
Udgifter
Årets nettoudgifter
(ekskl. bevillinger)
Bevilling (nettotal) inkl. TB

0,9
468,5
467,6
498,4

Anlægsbevilling
Indtægter
Udgifter

-

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

-

Årets overskud
30,8
Til videreførelse
30,8
Note: Samtlige Hjemmeværnets aktiver og passiver er indeholdt i Forsvarskommandoens balance.
Af denne årsag har Hjemmeværnet ikke medtaget statusoversigten 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.

www.hjv.dk
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1.5 Årets faglige resultater

frivillige i 2013 leveret 2.690.153 mandtimer.
Heraf har de 518.666 mandtimer været indsættelsestimer til støtte for Forsvaret og samfundet.
Det betyder, at 2.171.487 timer er brugt til opbygning og fastholdelse af Hjemmeværnets
beredskabsevne.
Af de 518.666 mandtimer blev de 309.681 timer
anvendt til støtte til myndigheder inden for Forsvarsministeriets ressort, mens 208.985 timer
blev anvendt til hjælp til det øvrige samfund.

De faglige resultater i 2013 viser, at den positive
udvikling fra årene 2011 og 2012 er fortsat.
Hjemmeværnet kan konstatere, at beredskabsorganisationen fortsat fremstår som en attraktiv
partner i samfundets samlede beredskab, der
ikke alene sikrer, at beredskabet har den fornødne robusthed, men som også i væsentligt
omfang dagligt bidrager aktivt til at holde samfundet i gang. Totalt set har Hjemmeværnets

Samlet set vurderes det faglige resultat som
tilfredsstillende.
Tabel 1.5.1 Faglige resultater.
Formål/Produkt

Mio. kr.

Ressourceforbrug
i årsværk
Antal

1

263,8

348

0

1

119,9

158

0
0
0
0

0
0
0
2

0,9
19,0
6,2
57,8

2
25
8
76

Hjemmeværnet i alt
20
16
0
4
Note: Årsværksforbruget er skønsmæssigt fordelt efter det økonomiske forbrug.

467,6

617

Opstilling af enheder og
operativ planlægning
Uddannelses- og
øvelsesvirksomhed
Inspektions- og kontrolvirksomhed
Informationsvirksomhed:
Operative indsættelser
Generel ledelse og administration

Resultatkrav
Opfyldte

Delvist
opfyldte

Ikke
opfyldte

Antal

Antal

Antal

Antal

4

3

0

3

2

1
1
7
4

1
1
7
2

Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkravene
for 2013 er sammenfattet efter formål i tabel
1.5.1. De enkelte resultatkrav fremgår i oversigtsform i afsnit 2, Målrapportering. Idet hjemmeværnets bevilling på Finansloven endnu er
udgiftsbaseret, er det totale ressourceforbrug på
de enkelte emner fordelt som direkte opgjorte
udgifter. De tilsvarende årsværk er skønsmæssigt fordelt efter ressourceforbruget.

Ressourceforbrug

Idet 2013 var det første år i forsvarsforlig 20132017 af 30. november 2012 med tillægsaftale af
11. marts 2013, indeholder den sammenfattende analyse i afsnit 2.5 tillige en status for
Hjemmeværnets implementering af det nye
forlig.

Af hjemmeværnets 20 resultatkrav i 2013 er 16
opfyldte, og 4 er ikke opfyldte. I afsnit 2, tabel
2.1.1, gives en række forklaringer på de resultatkrav, som ikke er opfyldte.
Hjemmeværnet har anvendt over halvdelen af
nettoudgiftsbevillingen på Finansloven til opstilling af enheder og operativ planlægning, medens ca. en fjerdedel af bevillingen har været
kanaliseret til uddannelses- og øvelsesvirksomhed. De egentlige indsættelser, hvor Hjemmeværnet har anvendt godt ½ mio. mandtimer,
andrager kun 6,2 mio.kr., hvilket skyldes, at det
er frivillige soldater, som indsættes. Udgifterne
til generel ledelse og administration ligger på
samme niveau som sidste år.
www.hjv.dk
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1.6 Forventninger til 2014
Hjemmeværnet vil løbende udvikle og effektivisere sin struktur i forhold til sine samarbejdspartnere i henhold til forliget. Ligeledes skal
Hjemmeværnets operative kapaciteter styrkes
således, at Hjemmeværnet fortsat er en attraktiv
og troværdig partner til støtte for såvel Forsvarets nationale opgaveløsning som Forsvarets
internationale opgaveløsning, samt samfundets
samlede beredskab. Specifikt skal Hjemmeværnet bl.a. styrke kapaciteterne til støtte for den
samlede eftersøgnings- og redningsindsats,
samt styrke havmiljøindsatsen.
2014 skal anvendes til at fortsætte den igangværende implementering af forliget. Der vil indledningsvis blive fokuseret på gennemførelse af
budgetanalysen vedrørende Hjemmeværnet.
Herefter er det i 2. halvår forventningen, at der
skal påbegyndes implementering af de konkrete
tiltag, der besluttes som følge af analysen.
Som resultat af forliget er der opstået et behov
for, at Hjemmeværnet i endnu højere grad skal
kunne støtte det militære forsvar. Særligt i forhold til at kunne supplere og skabe den nødvendige robusthed for de militære kapaciteter ses
der at være en endnu større rolle for Hjemmeværnet end tidligere.
Hjemmeværnet vil i 2014 målrette støtten til
Forsvarets operative kommandoer. Konkret betyder det, at Hjemmeværnet, på initiativ fra og i
samarbejde med Hærens Operative Kommando,
vil iværksætte en række pilotprojekter, der har
til formål at afdække Hjemmeværnets muligheder for at støtte Hærens opstilling, uddannelse,
beredskab og opgaveløsning med enkeltpersoner og enheder. Hjemmeværnet vil kunne bidrage til at styrke Hærens robusthed.
Forudsætningen for fortsat at være en efterspurgt attraktiv og troværdig partner er, at
Hjemmeværnets kapaciteter baseres på veluddannede frivillige soldater på enkeltmands-,
fører- og enhedsniveauet, som samlet kan indsættes i opgaver via beredskabet. Det er derfor
vigtigt, at der fortsat fokuseres på at skabe
rammer for både uddannelse og operativ opgaveløsning. Det er vigtigt for Hjemmeværnets
beredskab og robusthed, at denne balance til
stadighed opretholdes. I Hjemmeværnets Resultatkontrakt for 2014 er der derfor særlig fokus
på kvalitet i opgaveløsningen, effektiv struktur
og det internationale engagement.

www.hjv.dk

Hjemmeværnet forventer i 2014 at kunne introducere nye kapaciteter:
•

•

et styrket Flyverhjemmeværn med mere
robuste flyvende enheder vil styrke Hjemmeværnets muligheder inden for eftersøgnings- og havmiljøindsats, samt
de maritime bevogtningsenheder forventes
at blive operative i 2014.

Hjemmeværnet deltager i Forsvarsministeriets
analysearbejde omkring oprettelse af en CNOkapacitet (Cyber Network Operation). Der vurderes at være potentiale for, at Hjemmeværnet
kan yde relevante bidrag til løsningen af denne
opgave.
Hjemmeværnet vil i 2014-15 deltage aktivt i det
udredende arbejde omkring Forsvarets øgede
engagement i det Arktiske område. Det er
Hjemmeværnets forventning, at der inden for
dette område kan ligge substantielle fremtidige
opgaver.
Endelig skal Hjemmeværnet fortsætte arbejdet
med i 2014 at opbygge en selvstændig kapacitetsopbygningsenhed m.h.p. at kunne gennemføre militær kapacitetsopbygning m.v.
Arbejdet med at styrke Virksomhedshjemmeværnets støtte til samfundsvigtige infrastrukturvirksomheder forventes afsluttet i 2014 på det
begrebsmæssige plan. Det er herefter hensigten, at grundlaget skal anvendes til at udvide og
styrke støtten til de samfundsvigtige infrastrukturvirksomheder.
Hvervning og rekruttering er i 2014 en nøgleaktivitet for Hjemmeværnet. Hjemmeværnet vil
øge sin andel af nye medlemmer inden for aldersgruppen 18-32 år, herunder antallet af rekrutterede kvinder. Målet er større diversitet og
nedbringelse af gennemsnitsalderen for Hjemmeværnets aktive styrke. Ligeledes vil Hjemmeværnet i 2014 optimere indsatsen omkring
hvervning blandt tidligere værnepligtige og ansatte i Forsvaret. I tilknytning til rekrutteringen
vil Hjemmeværnet i 2014 søge at udrede forklaringerne på overførsel af frivillige til reserven. I
den forbindelse er der fokus på at øge fastholdelsesgraden blandt de frivillige, der gennemfører mellem 1 og 23 timers tjeneste om året, men
som ikke kommer op på de krævede 24 timers
tjeneste, og som derfor må overføres til reserven. Mange af disse frivillige møder fortsat op til
større indsættelser som f.eks. BODIL (her leverede ca. 1.100 frivillige soldater ca. 14.000 timers støtte), og de vurderes for Hjemmeværnet
som beredskabsorganisation, vigtige at fastholde
i den aktive struktur. Såfremt Hjemmeværnet
identificerer strukturelle eller forvaltningsmæssi-
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ge forhold, der umiddelbart virker som en hindring for de frivillige soldaters tjeneste, vil disse
blive søgt afhjulpet.
Hjemmeværnet vil i 2014 gennemføre en større
strukturtilpasning med bl.a. sammenlægning af
Totalforsvarsregion Fyn, Syd og Sønderjylland,
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og Totalforsvarsregion Sjælland til to myndigheder.
Introduktionen af HJV.DK Version 2, Hjemmeværnets planlægnings- og administrationsværktøj for de ca. 47.000 frivillige soldater, vurderes
som et vitalt løft af Hjemmeværnets evne til at
lette de administrative byrder for de frivillige.
Systemet forventes at blive operativt 1. januar
2015.
Hjemmeværnet vil i 2014 fortsætte arbejdet for
implementering af et indrapporteringssystem i
en REEVAPOL-lignende model til øvrige partnere
ud over politiet. Arbejdet iværksættes for i endnu større grad, at kunne følge indsættelser og
efterfølgende kunne evaluere aktiviteterne i
samarbejde med vore partnere.

I 2014 vil Hjemmeværnets økonomistyring have
fokus på at sikre balance mellem lønsum, bemanding og normering. Arbejdet vil også indebære et struktureret og periodiseret arbejde
med de strategiske reserver som følge af det
økonomiske resultat i 2013. Andre omdrejningspunkter i økonomistyringen vil i høj grad være
den igangværende budgetanalyse samt Moderniseringsstyrelsens fortsatte implementering af
god økonomistyring i staten. Herudover vil
Hjemmeværnet arbejde målrettet med det økonomiske samarbejde og trækningsret ved Forsvarets funktionelle tjenester og Forsvarskommandoen med henblik på at sikre en optimal
understøttelse herfra af Hjemmeværnets opgaveudførelse.
Hjemmeværnskommandoen vil fortsætte
den stramme økonomistyring med henblik på
implementeringen af forsvarsforlig 2013-2017
af 30. november 2012 med tillægsaftale af
11. marts 2013 og på bevarelse af råderum til
sikring af en passende høj kvalitet i løsningen af
de mangfoldige opgaver, som Hjemmeværnet
løser for dets samarbejdspartnere.

Den leveringsdygtige struktur skal fortsat udvikles mhp. at optimere de frivilliges vilkår og bidrage til at forbedre evnen til at møde beredskabsforpligtelsen. Med den leveringsdygtige
struktur menes der hele det system af ydelser
og services, der støtter de frivillige i deres dagligdag.

www.hjv.dk
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2. Målrapportering
2.1 Skematisk oversigt
I tabellen nedenfor foretages en rapportering af
samtlige resultatkrav, som forefindes i Hjemmeværnskommandoens resultatkontrakt med Forsvarsministeriet for 2013. Forsvarsministeriet og
Hjemmeværnskommandoen har siden 2002
indgået en resultatkontrakt, som revurderes
hvert år gennem en strategisk dialog. 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.

I overensstemmelse med Finansloven gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt
resultatstyring på udvalgte områder. Bl.a. afledt
heraf er hjemmeværnets økonomistyring indrettet til at sammenkæde økonomi og kvalitet for
typer af aktiviteter.

Tabel 2.1.1. Hjemmeværnets opfyldelse af resultatkrav for 2013.
Resultatkrav
Opnå- Bemærkninger
IndOmkostÅrsede
tægter
ninger
værk
resul(mio.kr.) (mio.kr.)
tater
Opstilling af enheder og operativ
planlægning:
0,0
263,8
348
1.1. Med det formål dels at sænke genIkke
Hjemmeværnet har samlet indgået kontrakt med 1.594 nye mednemsnitsalderen i den aktive struktur skal opfyldt lemmer.
Hjemmeværnet indgå kontrakt med nye
Inden for målgruppen på 18-32 år er der tegnet 1.088 nye konmedlemmer svarende til 1100 unge i
trakter, hvilket svarer til en målopfyldelse på 98,9 %. Fremadrettet
aldersgruppen 18-32 år.
vil Hjemmeværnet bevare fokus på området, og for 2014 er der
tilføjet en specifikation til kravet vedrørende ”delvis målopfyldelse”.
1.2. Hjemmeværnet skal udarbejde en
Opfyldt Hjemmeværnskommandoen har udarbejdet en analyserapport
strategi for implementering af et indrapvedrørende udviklingen af REEVAPOL-systemet imod det at omfatporteringssystem i en REEVAPOLte flere rekvirenter og opgavetyper. Rapporten indeholder en stralignende model til øvrige partnere.
tegi og implementeringsplan for udviklingsarbejdet.
1.3. Hjemmeværnet skal fortsat planOpfyldt Alle planlagte militære kapacitetsopbygningsaktiviteter er gennemlægge og gennemføre bidrag til militær
ført jf. ”Programme for military bilateral cooperation between Gekapacitetsopbygning for Georgien.
orgia and the Kingdom of Denmark 2013”.
Kapacitetsopbygningsbidragene i modtaDer er i forbindelse med aftalen gennemført en række uddannelser
gerlandene gennemføres som aktiviteter
i både Georgien og Danmark samt studietur for georgiske ledere i
af en ca. en uges varighed, hvor persoDanmark og Chefen for Hjemmeværnet har været på officielt benel, der udfører bidraget, er på tjenestesøg ved den Georgiske Nationalgarde.
rejse.
Endvidere har Hjemmeværnet doneret og opsat selvmarkerende
skydebanemateriel i Georgien.
1.4. Hjemmeværnet skal planlægge og
Opfyldt Hjemmeværnet har i overensstemmelse med Afghanistan-planen
udsende bidrag til militær støtte til civil
2013 opstillet, uddannet og i rammen af Forsvaret udsendt bidrag
genopbygning (Agribusiness Development
til militær støtte til opbygning af den afghanske landbrugssektor.
Team) i rammen af Afghanistan-planen
Hjemmeværnets landbrugsstøttehold har været udsendt i perioden
2013.
september 2013-februar 2014 og bestod af fem personer, heraf tre
frivillige en ansat officer som leder samt en tolk.
Uddannelses- og øvelsesvirksomhed:
0,5
120,4
158
1.5. Hjemmeværnet skal tilsikre, at lovOpfyldt Ud af de tilbageværende 834 medlemmer, som blev optaget i
pligtig uddannelse for Hjemmeværnets
2010, har de 762 afsluttet den lovpligtige uddannelse. Det svarer
frivillige gennemføres indenfor 3 års medtil en målopfyldelse på 91,4 %.
lemskab. Minimum 90 % af de frivillige,
som i 2013 har været medlem af Hjemmeværnet i 3 år, har gennemført den
lovpligtige uddannelse.

www.hjv.dk
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Resultatkrav

1.6. 95 % af aktive medlemmer, der har
gennemført den lovpligtige uddannelse,
skal gennemføre minimum 24 timers
funktionsrelateret tjeneste.

Opnåede
resultater
Ikke
opfyldt

1.7. Hjemmeværnet fortsætter med at
opbygge og konsolidere grundlaget for at
kunne støtte kritiske infrastrukturvirksomheders robusthed. Hjemmeværnet
udvikler specifikke udviklings- og uddannelsesaktiviteter med 50 % af de virksomheder, der allerede har tegnet Baftaler.
Inspektions- og kontrolvirksomhed:
1.8. Hjemmeværnet opretter og implementerer ni fagcentre m.h.p. at styrke
forankringen (lessons identified/lessons
learned) af faglig viden inden for specialerne for fortsat at kunne udvikle tidssvarende kapaciteter.
Informationsvirksomhed:
1.9. Mere end 60 % af befolkningen bakker op om Hjemmeværnet. For at opnå
resultatet vurderes befolkningens holdning i forhold til tre spørgsmål fra Hjemmeværnets holdningsundersøgelse.

Opfyldt

Operative indsættelser:
2.1. 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.
2.2. Anmodninger fra Politiet skal imødekommes i minimum 95 % af tilfældene
inden for rammerne af Rigspolitiets og
Hjemmeværnskommandoens underliggende direktiver og bestemmelser.

Opfyldt

2.3. Anmodninger fra beredskabsmyndigheder skal imødekommes i minimum
95 % af tilfældene inden for rammerne af
Forsvarsministeriets policy for hjemmeværnets operative indsættelse i forbindelse med militær hjælp til civile myndigheder m.fl.

Opfyldt

www.hjv.dk

Bemærkninger

Indtægter
(mio.kr.)

Omkostninger
(mio.kr.)

Årsværk

Af Hjemmeværnets 14.515 aktive medlemmer, der har gennemført
den lovpligtige uddannelse, har 12.311 medlemmer gennemført
mere end 24 timers funktionsrelateret tjeneste svarende til en
målopfyldelse på 84,8 %. Personel, der ikke levere minimum 24
timers funktionsrelateret tjeneste årligt, overføres til Hjemmeværnets reserve. Hjemmeværnskommandoen har efterfølgende indført
kvartalsvis opfølgning på bl.a. funktionsrelateret tjeneste og forventer derved at kunne øge målopfyldelsesprocenten fremover.
Hjemmeværnet har gennemført udviklings- og uddannelsesaktiviteter med mere end 50 % af virksomhederne med B-aftaler. Ved
Kompetenceudviklingsdagene i foråret og efteråret er der konstateret deltagelse fra i alt 26 virksomheder ud af 37 mulige, som
giver en deltagelse på over 70 %. Hertil kommer, at flere af virksomhederne havde flere deltagere med.

Opfyldt

0,0
0,9
2
Hjemmeværnet har oprettet og implementeret ni fagcentre, der
alle er forankrede ved de enkelte totalforsvarsregioner. Alle fagcentre er meldt operative.

Opfyldt

0,3
19,3
25
Tendensen i denne og tidligere holdningsundersøgelser viser en
stigende tillid og opbakning i befolkningen til Hjemmeværnet. For
2013 mere end opfylder Hjemmeværnet således kravene til alle tre
delmål fra Holdningsundersøgelsen. I forbindelse med Hjemmeværnets støtte ved militære opgaver vurderer 82 % af befolkningen, at støtten er vigtig. 85 % af befolkningen mener, at Hjemmeværnet yder en relevant indsats for samfundet, og 80 % har tillid
til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver.
0,0
6,2
8
Ud af 812 anmodninger om støtte er kun én anmodning ikke imødekommet, hvilket giver en målopfyldelse på 99,9 %.
Udover disse anmodninger udfører Marinehjemmeværnet løbende
farvandsovervågning SURVEX (200 sejldage årligt) for Søværnets
Operative Kommando efter særlig aftale.

Opfyldt

I alt 1.246 af 1.255 endelige rekvisitioner fra Politiet i REEVAPOL
er imødekommet.
Hertil kommer 76 af 77 endelige rekvisitioner af Marinehjemmeværnet som platform for Politiets kontrolindsats til søs.
Det betyder, at ud af 1332 rekvisitioner er 1322 imødekommet,
svarende til, at 99,2 % af de evaluerede rekvisitioner er imødekommet.
Alle 53 anmodninger om støtte er imødekommet, hvilket giver en
målopfyldelse på 100 %.
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Resultatkrav

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

Opnåede
resultater
Opfyldt

2.5. Anmodninger fra de operative kommandoer i forbindelse med internationale
missioner, skal imødekommes i minimum
95 % af tilfældene.

Opfyldt

2.6. Hjemmeværnet skal tilsikre, at kvaliteten i opgaveløsningen fastholdes og om
muligt udbygges. Minimum 92 % af opgaverne, som er registreret i REEVAPOL,
skal være løst tilfredsstillende i forhold til
politiets vurdering.
2.7. Hjemmeværnets uvarslede indsættelser skal være påbegyndt inden for en
time i minimum 95 % af tilfældene.

Opfyldt

Generel ledelse og administration:
4.1. Der skal ved udgangen af året være
afholdt udviklingssamtaler med minimum
95 % af de ansatte. Målingen gennemføres for personel ansat/udført funktion i
samme stilling minimum seks måneder.

Ikke
opfyldt

4.2. Det gennemsnitlige korttidssygefravær blandt Hjemmeværnets ansatte medarbejdere må maksimalt være 5,8 arbejdsdage (niveau som forsvaret).

Opfyldt

4.3. Hjemmeværnet vil være en mangfoldig arbejdsplads og vil derfor have
flere kvinder i den frivillige struktur. 20 %
af nye medlemmer i den aktive struktur
skal udgøres af kvinder.

Ikke
opfyldt

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

Opfyldt

Opfyldt

Hjemmeværnet i alt
Note: Der er foretaget afrunding på første decimal.

www.hjv.dk

Bemærkninger

Indtægter
(mio.kr.)

Omkostninger
(mio.kr.)

Årsværk

Marinehjemmeværnet har modtaget 39 anmodninger om støtte fra
SKAT. Heraf er 6 anmodninger aflyst af SKAT og én aktivitet er
blevet aflyst grundet dårligt vejr. Af de 39 aktiviteter er to blevet
aflyst af Hjemmeværnet grundet havari på gummibåd.
Målopfyldelsen bliver dermed på 95 %.
Hjemmeværnet har modtaget tre anmodninger om støtte, der alle
er imødekommet. I perioden januar – juni 2013 har Hjemmeværnet opstillet og udsendt to hold (bevogtningsdelinger) til KFOR i
Kosovo. Herudover er et Agribusiness Development Team (ADT)
på fem personer udsendt til Afghanistan (se pkt. 1.4.).
1.255 opgaver i REEVAPOL er blevet evalueret af Politiet og
Hjemmeværnet. Politiet har vurderet indsatsen som tilfredsstillende i 1.246 tilfælde svarende til mere end 99,3 %. Der er yderligere
6 rekvisitioner i REEVAPOL, som mangler evaluering fra Politiet.
Det skal bemærkes, at alle 331 uvarslede indsættelser ifølge Politiets vurdering er løst tilfredsstillende.
Samlet har Hjemmeværnet været rekvireret uvarslet 503 gange til
støtte for Politiet, Beredskabet, Hærens Operative Kommando og
Søværnets Operative Kommando. 497 af disse indsættelser er
påbegyndt inden for tidskravet og kun en opgave er ikke blevet
løst, hvilket svarer til en målopfyldelse på 98,8 %.
0,0
57,8
76
Samlet for Hjemmeværnet kan det konstateres, at 62 % af medarbejderne har en gyldig udviklingskontrakt. Det er således ikke
lykkedes at forbedre målopfyldelsen fra 2012, hvor resultatet var
63 %. Hjemmeværnet vil for 2014 sætte øget fokus på emnet
udvikling af medarbejdere; dels gennem kontrolvirksomhed og dels
ved dialog med chefer om betydningen for opfølgning på området.
Fremadrettet tilpasses termin for udviklingssamtalerne til nylønsprocessen, hvorved der forventes en forbedret opfyldelse af
målkravet.
Hjemmeværnet har gennem en målrettet indsats inden for området, nedbragt det gennemsnitlige korttidssygefravær fra over 6
dage i 2011 og 2012 til en målopfyldelse for 2013 på 5,3 dage,
hvilket er væsentligt under målkravet. Området har på trods af
målopfyldelsen fortsat fokus.
Hjemmeværnet har samlet indgået kontrakt med 283 nye kvindelige medlemmer. Dette svarer til en målopfyldelse på 17,8 % af det
samlede antal nye medlemmer (1.594). Målet er således ikke opfyldt, men kan alligevel godt i et bredt perspektiv betegnes som
tilfredsstillende. Den nuværende andel af kvinder i den aktive
struktur er på 15,2 %. Hjemmeværnet vil i 2014 øge fokus på
hvervning af kvinder og forventer derved en forbedret målopfyldelse.
Hjemmeværnet anvender LEAN konceptet i to igangværende projekter: Et ved Hjemmeværnsstaben i f.m. forligsimplementeringen
og et ved Hjemmeværnsskolen til optimering af procedurer og
arbejdsmetoder ved serviceelementet. Endvidere er 32 medarbejdere blevet uddannet på enten Basic- eller Grunduddannelsesmoduler inden for LEAN.
0,9
468,5
617
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2.2. Hjemmeværnets evne til
at møde beredskabsforpligtelsen

lægning. Heri indgår udgifter i forbindelse med
udviklingen af kapaciteter til støtte for Forsvaret
samt Hjemmeværnets beredskabsforpligtelse.
Beløbet er af samme størrelsesorden som i
2012.

Baggrund:
Hjemmeværnet uddanner og opstiller kapaciteter til brug for og for at øge robustheden af
samfundets samlede beredskab. Disse kapaciteter er lokalt opstillede og uddannede, men kan
indsættes væk fra egen hjemegn. Hjemmeværnet kan til enhver tid, uden forudgående varsel,
indsættes af en sektoransvarlig myndighed (Politi, Forsvar, SKAT, kommunale- og statslige beredskab m.fl.) ethvert sted i Danmark. Hjemmeværnets basisorganisation kan støtte disse sektoransvarlige myndigheder både f.s.v.a. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af
operative indsættelser. Hjemmeværnets indsættelser foregår enten som varslede eller uvarslede
indsættelser.
Det er Hjemmeværnets målsætning, at de operative kapaciteter er indsatsparate både som
organisatoriske enheder og som enheder, der er
sammensat til lejligheden. Hjemmeværnets kapaciteter skal kontinuerligt afspejle de behov,
som de sektoransvarlige myndigheder har eller
forventer at få. Derigennem kan Hjemmeværnet
være sikker på altid at kunne honorere beredskabsforpligtelsen.
De forventninger og forpligtelser, der er knyttet
til Hjemmeværnet som beredskabsorganisation,
er også i 2013 blevet testet.

Analyse:
Hjemmeværnet har i 2013 bidraget aktivt til, at
Danmark kan reagere hurtigt, effektivt og sikkert, når en særlig indsats er påkrævet. Både
ved uvarslede og planlagte opgaver og uanset
om opgaven har lokal, regional eller national
(landsdækkende) karakter. Det vurderes, at
Hjemmeværnet på ovennævnte forudsætninger
samt samarbejdspartneres forventninger til både
kapabiliteter og kapaciteter fortsat vil kunne
levere, den ønskede støtte i rette tid, mængde
og art. Det blev senest illustreret ved de frivillige
soldaters indsatsparathed ved de to store efterårsstorme ALLAN og BODIL. F.eks. blev der
under BODIL indsat ca. 1.100 frivillige soldater i
ca. 14.000 timer.
Hjemmeværnets opgaveløsning sker med frivillige under principperne for den dobbelte frivillighed. Tjenesten i Hjemmeværnet er som udgangspunkt frivillig og ulønnet, og den enkeltes
indsats repræsenterer derfor et individuelt aktivt
tilvalg til gavn og gunst for samfundets samlede
beredskab i Danmark. Frivilligheden og dens
særlige præmisser er et funktionsvilkår for
Hjemmeværnet som organisation.

Hjemmeværnets kerneopgaver fremgår fortsat
af Lov om Hjemmeværnet § 1 ”… som en del af
det militære forsvar til løsning af de opgaver,
der påhviler Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet,
herunder opgaver, der støtter myndigheder i
disses opgavevaretagelse”. Selvom 2013 var
første år i den nye forligsperiode, så er den
”kundeorientering” som Hjemmeværnet har
fortsat den samme. De enkelte opgaver, som
Hjemmeværnet løser, er således i konstant udvikling i takt med, hvad aftagerne af Hjemmeværnets ydelser ønsker. Hjemmeværnets evne
til at støtte samfundets samlede beredskab skabes i kraft af Hjemmeværnets støttende rolle i
f.t. Forsvaret. Beskyttelsen af Danmark i en
bredere forståelse som i hele rigsfællesskabet
indtager dog en stadigt mere fremtrædende
rolle.
Nedenfor tages primært udgangspunkt i Hjemmeværnets støtte til hhv. Forsvaret og Politiet,
da disse er Hjemmeværnets to største operative
samarbejdspartnere.
Økonomi:
Hjemmeværnet har anvendt 263,8 mio.kr. i
2013 til opstilling af enheder og operativ planwww.hjv.dk

Det samlede aktivitetsniveau for Hjemmeværnet
ligger cirka på niveauet i 2012. Karakteristisk er
dog, at der er sket en stigning inden for de beredskabsopbyggende områder – uddannelse og
øvelsesvirksomhed, samt inden for det operative
område – støtte til samfundets samlede beredskab. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed er
gået frem med 13 %, mens tiden anvendt til
administrative opgaver er faldet med 28 %.
Figur 2.2.1. Hjemmeværnets støtte i perioden 2011-2013.

Note: Hertil kommer ikke kategoriserede timer (andet) inden
for Hjemmeværnets samlede opgørelse af mandtimer.

Der var, som det fremgår ved en sammentælling
af tallene ovenfor, i 2013 en fortsat let stigende

9

tendens i Hjemmeværnets støtte til samfundets
samlede beredskab. Hjemmeværnet har støttet
samfundets samlede beredskab med i alt
518.666 mandtimer ud af Hjemmeværnets samlede aktivitetsniveau på 2.690.153 mandtimer,
svarende til godt 19 %. Det svarer nogenlunde
til fordelingen i 2012. Det betyder, at aktive i
Hjemmeværnet gennemsnitligt ydede 164 timer
i 2013 til gavn for samfundet.
Af Hjemmeværnets støtte til samfundets samlede beredskab er den største modtager af støtte
fra Hjemmeværnet fortsat Forsvaret med 60 %
af den leverede støtte. Politiet tegner sig for
24 %, mens de resterende 16 % er støtte leveret til andre rekvirenter. Hjemmeværnet planlægger efter, at dette niveau vil kunne fastholdes i 2014. Den ønskede støtte til Forsvaret og
samfundet forventes opretholdt til trods for et i
perioden faldende antal aktive. På sigt er der
imidlertid udfordringer. Hjemmeværnets samlede antal medlemmer er faldet let, men afgangen
af medlemmer fra tidligere store årgange, kan
på sigt give udfordringer for Hjemmeværnets
robusthed. Dette suppleret med, at et antal
frivillige hvert år overføres til reserven, fordi de
kun møder mellem 1 og 23 timer, presser på
sigt Hjemmeværnet samlede medlemstal.
Hjemmeværnet vil sætte særligt ind overfor
dette forhold i 2014.
Imødekommelsen af anmodningerne om støtte
fra Hjemmeværnet fremgår af figuren nedenfor.
Figur 2.2.2. Hjemmeværnets imødekommelse af anmodninger om støtte.

I 2013 ligger imødekommelsesprocenterne for
Forsvaret på 99,9 % og for Politiet på 99,2 %.
I gennemsnit imødekommer Hjemmeværnet
99,4 % af samtlige rekvisitioner. Hjemmeværnet
har i alt modtaget 2236 rekvisitioner og har
efterkommet 2223 af disse. Af de sammenlagt
13 rekvisitioner, hvor Hjemmeværnet ikke har
kunnet levere den ønskede støtte, har det i fire
tilfælde været grundet nedbrud på det materiel,
som skulle anvendes til opgaveløsningen.
Støtten til Forsvaret:
Hjemmeværnet har som vist i figur 2.2.1. leveret
309.681 mandtimer til støtte for Forsvaret. Det
er et fald på knap 5 % i f.t. 2012. Støtten fordeler sig med 76 % til Søværnet, 15 % til Hæren
og 9 % til Flyvevåbnet. For Marinehjemmeværwww.hjv.dk

net gælder, at de sejlende enheder bidrager
med 91 % som sejltimer. Faldet skal ses i sammenhæng med, at Hjemmeværnet i 2013 har
været mere integreret i Forsvarets øvelsesvirksomhed som øvelsestager, samt støttet Forsvarets uddannelsesvirksomhed. Det bemærkes
endvidere, at de frivilliges registrering af leverede timer er blevet mere udspecificeret. Basisorganisationen i Hjemmeværnet sondrer i højere
grad mellem øvelser, hvor man levere entydig
støtte til Forsvaret, og øvelser hvor man har et
eget uddannelsesmæssigt udbytte som øvelsestager. Der ses således en markant stigning på
61 % inden for Hjemmeværnets øvelsesvirksomhed. Denne udvikling er positiv for Hjemmeværnet, fordi det, gennem et højere uddannelsesniveau, bidrager til at understøtte Hjemmeværnets evne til at møde beredskabsforpligtelsen.
Hjemmeværnet støtter fortsat en række statslige institutioner, der ikke bærer et sektoransvar i
f.t. samfundets samlede beredskab med 83.617
mandtimer, svarende til godt 16 % af den samlede leverede støtte til Forsvaret og samfundet.
Støtten til statslige institutioner, der ikke har et
sektoransvar, omfatter Hjemmeværnets musikvirksomhed, sejlads for statslige forskningsinstitutioner, mm. Opgaver af denne karakter vurderes at være i samfundets interesse. Hjemmeværnets musikvirksomhed falder i denne forbindelse inden for det brede spektrum af opgaver
som Forsvaret løser. Musikvirksomhed er ikke
nødvendigvis gennemført for statslige virksomheder, men kan ske ved andre ceremonielle eller
offentlige arrangementer. Men det timeregistreringssystem, som de frivillige bruger, tillader
alene registrering som støtte for statslige institutioner.
Støtten til Politiet:
Antallet af evaluerede rekvisitioner fra Politiet
ligger på 1.255 - en mindre stigning på cirka
2,5 % i forhold til 2012. Ses der herunder på
varslede og uvarslede hændelser ses, at andelen
af uvarslede indsættelser er steget med 83 %
og samtlige 331 uvarslede indsættelser er løst
tilfredsstillende. Støtten til Politiet i 2013 udgør
125.367 mandtimer. Dette niveau anses som
meget tilfredsstillende for Hjemmeværnet i forhold til at møde beredskabsforpligtelsen.
En nærmere opdeling af indhold og karakter af
støtten til Politiet viser, at størstedelen af opgaverne er færdselsregulering med 87.349 mandtimer svarende til 70 % og afspærring af gerningssteder med 18.828 mandtimer svarende til
15 %. Men Politiet har 2013 udvidet brugen af
Hjemmeværnet til flere observationsopgaver
med en positiv effekt for Politiets opgaveløsning.
Observationsopgaven har hele tiden ligget inden
for det definerede opgavekatalog, men har ikke
tidligere været anvendt. Observationsopgaven

10

ligger i naturlig forlængelse af Hjemmeværnets
grundlæggende militære opgave bevogtning og
observation.
Samarbejdet med Politiet er velreguleret og
velorganiseret. Særligt det operative samarbejde
i f.t. planlægning og tilrettelæggelse af Hjemmeværnets støtte til Politiet er blevet styrket
gennem bilaterale forbindelser på alle niveauer.
Hjemmeværnet vil i 2014 fortsat udvikle både
kapaciteter og procedurer for støtte til Politiet.
Hjemmeværnet er i det seneste forlig blevet
pålagt at deltage i Forsvarets udredende arbejde
omkring engagementet i Arktis. Ligeledes skal
Hjemmeværnet bidrage til Forsvarets øgede
internationale engagement. Det peger på, at
Hjemmeværnet i 2014 og 2015 vil skulle revidere opfattelsen af dansk Hjemmeværns dækningsområde. Det må således forventes, at der
skal ske en bredere fortolkning af det område,
som Hjemmeværnet fremover skal kunne operere inden for. Det vil stille krav til Hjemmeværnets organisation, teknologi, doktrin og ikke
mindst uddannelse.
Vurdering:
Samlet set er det Hjemmeværnets vurdering, at
Hjemmeværnets evne til at møde beredskabsforpligtelsen i 2013 har fortsat den samme positive tendens, som målopfyldelsen for støtten i
2012 viser. Hjemmeværnets operative kapaciteter vurderes relevante, primært baseret på efterspørgslen på støtte fra samfundets samlede
beredskab. Hjemmeværnet vil løbende evaluere
både operative kapaciteters relevans samt udvikle procedurerne for planlægning, tilrettelæggelse samt kontrol/evaluering af de operative
indsættelser. Det væsentligste indsatsområde
for 2014 bliver at ensarte målrapporteringssystemet for støtten til Forsvaret. Det er målet
for Hjemmeværnet, at alle aktører – udover
Politi og Forsvar - der rekvirerer støtte fra
Hjemmeværnet skal håndteres i et fælles rekvirerings- og evalueringssystem. Udrulning af et
sådan system er en målsætning, der planlægges
realiseret i perioden 2015-16 under hensyntagen
til den rådige økonomi.
Dette vil endvidere betyde, at 316.336 timers
støtte, der i dag er registreret som ”andet”, vil
kunne fordeles mere specifikt på de anvendte
kategorier.
Hjemmeværnets tilgang til opgaveløsningen vil
ligge tæt op ad den kvalitative vurdering af hvad
der falder inden for samfundets samlede beredskab. Det gælder både i en funktionel tilgang
m.h.p. at kunne støtte nye sektorer, der ikke
tidligere har været umiddelbare for Hjemmeværnet såsom f.eks. IT og telekommunikation,
samt en mere fleksibel geografisk tilgang til ikke
at fokusere entydigt på Danmarks nære grænser. Hjemmeværnet vil som følge af den politiwww.hjv.dk

ske aftale om Forsvarets ordning se bredere på
Danmark som hele rigsfællesskabet, samtidig
med, at det øgede internationale fokus styrkes i
Hjemmeværnet.
Det er Hjemmeværnets opgave til stadighed at
balancere den frivillige militære beredskabsorganisations funktionsbetingelser og –vilkår med
den enkelte frivilliges funktionsbetingelser og –
vilkår. Med en mere bredspektret opgaveportefølje og øget geografisk udbredelse er dette et
område, der vil kræve nye tænkemåder. Disse
justeringer vil således medføre justeringer i
Hjemmeværnets samlede virksomhed i f.t. at
kunne møde beredskabsforpligtigelsen. Sammenhængen mellem størrelsen på den aktive del
af organisationen og evnen til at møde beredskabsforpligtigelsen vurderes ikke på den korte
bane (1-5 år) at ville påvirke robustheden. Over
tid skal der udvikles alternative modeller, der
fremadrettet vil sikre Hjemmeværnets robusthed.
Det er Hjemmeværnets vurdering, at Hjemmeværnet også fremover kan virke under frivillighed som et grundvilkår, men balancen mellem
indsættelser og uddannelse skal være til stede
på alle niveauer i organisationen.
Konklusion:
Hjemmeværnets kapaciteter er efterspurgte og
alle prioriterede anmodninger er imødekommet..
På baggrund af årets resultater fremstår Hjemmeværnet som en troværdig og handlekraftig
organisation, der møder vores partneres behov
og ønsker. De øgede krav og ønsker til Hjemmeværnets støtte stiller større krav til uddannelse og kvalitetssikring af Hjemmeværnets operative kapaciteter. Det kan derfor konkluderes at
et fokus på fortsat tilpasning af Hjemmeværnets
uddannelser vil have direkte effekt på Hjemmeværnets evne til at møde beredskabsforpligtigelsen. På baggrund af de faglige resultater i 2013
kan det konkluderes, at disse beredskabsopgaver løses meget tilfredsstillende. At Hjemmeværnet i 2013 har set en stigning i de beredskabsopbyggende aktiviteter er en udvikling som
Hjemmeværnet fortsat vil understøtte. Det er i
kraft af disse, at Hjemmeværnet vedbliver med
at være relevant og attraktiv for sine samarbejdspartnere. Det er væsentligt, at Hjemmeværnet som frivillig organisation holdes i balance
mellem anvendt tid til uddannelse, indsættelse
og administration, og dermed bevarer robustheden som beredskabsorganisation. Denne balancering skal ses i f.t. de frivilliges tilkendegivelser
om hvor meget tid de kan afse til tjenesten i
Hjemmeværnet.
Samlet konkluderer Hjemmeværnet område 2.2.
som værende meget tilfredsstillende.
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2.3. Hjemmeværnets internationale engagement
Baggrund:
Hjemmeværnets bidrag til Forsvarets internationale engagement i 2013 fordeler sig på to hovedområder: Bidrag af enheder og enkeltpersoner til Forsvarets internationale opgaveløsning
samt bidrag til militære kapacitetsopbygningsopgaver. Hjemmeværnets deltagelse i internationale opgaver er i aftale på forsvarsområdet
2013-2017 af 30. november 2012 beskrevet som
en del af Hjemmeværnets fremtidige opgaveportefølje. Det fremgår, at Hjemmeværnets rolle i
forhold til at kunne støtte og bistå Forsvaret i
internationale opgaver, skal styrkes. Endvidere
fremgår det af aftalen, at Hjemmeværnet skal
opstille en kapacitetsopbygningsenhed med
henblik på, at varetage Hjemmeværnets bidrag
til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag.
Nedenfor vil Hjemmeværnet vurdere de fremtidige muligheder for deltagelse i internationale
opgaver samt vurdere, hvad Hjemmeværnet får
ud af deltagelsen i de internationale opgaver.
Økonomi:
Hjemmeværnets hovedopgave er at opstille
enheder, der kan indsættes af Forsvaret og de
øvrige sektoransvarlige myndigheder. Som hovedregel afholdes udgifterne til udsendelse i
internationale operationer derfor af udsendende
myndighed. Udgifterne til selve opstillingen af
kapaciteten, herunder forudgående uddannelse i
forbindelse med enhedsbidrag som f.eks. bevogtningsdelinger, indgår derimod i hjemmeværnets samlede udgifter til uddannelses- og
øvelsesvirksomhed.
Hjemmeværnet i 2013 imidlertid ekstraordinært
overført 2,0 mio.kr. til Forsvarskommandoen til
dækning af Forsvarskommandoens udgifter i
2013 forbundet med udsendelse af Hjemmeværnets bidrag til et amerikansk landbrugsudviklingshold i Afghanistan.
Denne konkrete sag ændrer ikke ved den gældende praksis om, at det er Forsvarskommandoen, der udsender og afholder udgifter til udsendelse af personel og enheder fra Hjemmeværnet.
Et tilsvarende beløb forventes overført i 2014.
Den nationale opstilling af enheder og uddannelse heraf samt dertil knyttede ressourceanvendelse er en forudsætning for udsendelserne.
Hjemmeværnets fokus vil derfor fortsat ligge på
dette område.
Analyse:
Hjemmeværnet afsluttede i juni 2013 opgaven
med at stille en bevogtningsdeling til bevogtning
af en af hovedlejrene i KFOR-missionen. Hjemwww.hjv.dk

meværnet har i alt stillet 12 hold til denne mission. Opgaven er herefter ført tilbage til Hærens
Operative Kommando. Hjemmeværnet har
iværksat en grundig evaluering af det samlede
forløb, herunder hvad denne opgave har betydet
for Hjemmeværnet som organisation.
Hjemmeværnet har siden påbegyndelse af bidraget til ISAF og senere KFOR kunne identificere en stor interesse blandt eksisterende medlemmer til at deltage i denne type opgave. Ligesom det har været tilbagemeldingen fra unge
mennesker at dette har bidraget til at de har
valgt at træde ind i Hjemmeværnet. Hjemmeværnet har både i ISAF- og KFOR-perioden anvendt disse missioner som løftestang for uddannelsesniveauet i organisationen både for befalingsmænd og menige.
Som en del af Afghanistanplanen 2013-14 har
Hjemmeværnet haft et landbrugsudviklingsbidrag som militær støtte til civil genopbygning i
Helmandprovinsen i perioden september 2013 til
februar 2014. Udsendelsen kan betragtes som et
pilotprojekt, hvor nyttiggørelsen af civile kompetencer hos personellet bliver afprøvet i snæver
sammenhæng med personellets militære færdigheder. Udsendelsen er således også en afprøvning af militære styrkers anvendelse i den
overgangsfase, der ligger i mellem de egentlige
militære kamphandlinger og den civile genopbygning. Hjemmeværnets samarbejde med den
amerikanske nationalgarde (USNG) har også i
den forbindelse været meget gunstigt.
Hjemmeværnet har også i 2013 deltaget i militær kapacitetsopbygning forskellige steder i
verden (f.eks. Georgien, Rwanda og Libyen)
Deltagelse i disse opgaver har været medvirkende til udviklingen af Hjemmeværnets kapacitetsopbygningsenhed.
Hjemmeværnets kompetenceregister blev i 2013
benyttet til at finde særligt egnede Hjemmeværnssoldater, der havde de rette civile kompetencer til bl.a. at deltage i kursus ved Storbritanniens Military Stabilisation Support Group, og
øvelse i civil-militær samarbejde ved NATO
ARRC hovedkvarter. Benyttelsen og udviklingen
af Hjemmeværnets kompetenceregister er et led
i opbygningen af den faglige netværkskapacitet i
den kommende kapacitetsopbygningsenhed.
Derudover har Hjemmeværnets mangeårige
samarbejde med det estiske hjemmeværn Kaitseliit åbnet for muligheden for at udvide samarbejdet til at inkludere cyberdefence.
Arbejdet med opstillingen af Hjemmeværnets
kapacitetsopbygningsenhed er påbegyndt i 2013
som et forligsimplementeringsprojekt i Hjemmeværnet.

12

Etablering af den selvstændige myndighed til
varetagelse af Hjemmeværnets opgaver med
relation til kapacitetsopbygning og internationale
bidrag vil øge Hjemmeværnets evne til at uddanne og opstille enkeltpersoner og enheder
(såvel ansatte, frivillige og reservepersonel), der
kan udsendes bl.a. til støtte for Forsvarets opgaveløsning. Gennem etableringen af strukturerede uddannelser f.s.v.a. kapacitetsopbygning i
relation til internationale opgaver vil Hjemmeværnet søge at reducere forberedelsestiden og
dermed i højere grad være et efterspurgt redskab i Forsvarsministeriets samlede værktøjskasse.
På den baggrund styrkes Hjemmeværnets evne
til at støtte Forsvaret.
Vurdering:
Hjemmeværnet bidrag til Danmark internationale er nu blevet en fast opgave via de to sidste
forsvarsforlig. Dette ligger også naturligt i forlængelse af Hjemmeværnslovens krav om støtte
til de tre værns opgaveløsning. Bidrag til og
deltagelse i den internationale opgaveløsning
sikrer tillige, at sammenhængen mellem værnene og Hjemmeværnet opretholdes. International
opgaveløsning sikrer herudover, at den militære
profil er tydelig og opretholdes overfor værnene
og samfundet. Deltagelsen i de internationale
opgaver giver endvidere et løft i kompetencer
for den enkelte og for Hjemmeværnet som helhed og er herved i et vist omfang forudsætningsskabende for at kunne løse opgaverne for
Forsvaret på en tilfredsstillende måde. For den
enkelte gælder det såvel de militær faglige
kompetencer som de civilfaglige kompetencer.
Det vurderes, at benyttelsen af civilfaglige kompetencer i international opgaveløsning, vil kunne
gavne den generelle opgavevaretagelse i Hjemmeværnet.
Den internationale opgaveløsning giver et billede
af en øget bredde i Hjemmeværnet, og dermed
et Hjemmeværn med en nytænkende profil.
Hjemmeværnet vil med udvidelsen af opgaveporteføljen med flere internationale opgaver,
kunne rekruttere flere frivillige til Hjemmeværnet, ikke mindst blandt de unge – samt mennesker med forudgående værnsuddannelse.
Opbygning af Hjemmeværnets kapacitetsopbygningsenhed vil i fremtiden sikre udviklingen af
Hjemmeværnets internationale bidrag bredt.
Kapacitetsopbygningsenheden vil kunne støtte
opstilling og uddannelse af enheder og enkeltpersoner i Forsvaret, der skal udsendes med
henblik på at løse kapacitetsopbygningsopgaver.
Ligeledes vil Hjemmeværnet også i fremtiden
kunne udsende enhedsbidrag med afsæt i
Hjemmeværnets primæropgave – bevogtning.
Hjemmeværnets erfaringer fra opgaveløsninger
til støtte for Forsvarets internationale opgaver,
www.hjv.dk

samt gennemførelse af kapacitetsopbygningsopgaver i en selvstændig ramme indikerer en øget
interesse blandt hjemmeværnets frivillige, soldater samt personel af reserven i den regionale
føringsstruktur for deltagelse i internationale
missioner. Dermed er den vigtigste forudsætning for at kunne bidrage mere til de internationale opgaver, som efterspørges i den nye aftale
på forsvarsområdet 2013-2017 af 30 NOV 2012
på plads. Hjemmeværnet forventer derfor, at
det kan afstedkomme en øget efterspørgsel fra
Hjemmeværnets samarbejdspartnere.
Konklusion:
Hjemmeværnet vil fortsat kunne bidrage til international opgaveløsning med afsæt i de traditionelle kerneopgaver for Hjemmeværnets enheder. Her tænkes i særdeleshed på de netop
afsluttede bevogtningsopgaver ved KFOR og
tidligere ISAF.
Hjemmeværnet har gennem erfaringer med
indsatser i 2013 styrket evnen til at kunne støtte
Forsvaret m.fl. med situationsbestemte afgivelser. Konkret kan nævnes indsættelse af enkeltpersoner til specifikke stillinger, bevogtningsenheder, specialiserede bidrag til militær kapacitetsopbygning og militær støtte til civil genopbygning.
Hjemmeværnet skal gennem en nøje koordination målrette kapaciteternes uddannelse i en sådan grad, at overensstemmelsen mellem den
konkrete efterspørgsel og Hjemmeværnets
kompetencer sikres. Dette skal ske under bevarelse af størst mulig fleksibilitet for Hjemmeværnet, og under særlig hensyntagen til de særlige
vilkår, som gælder for de frivillige soldaters tjeneste i Hjemmeværnet.
Opbygning af en selvstændig 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 i Hjemmeværnet opsamlede civile
kompetencer. Denne udvikling skal ligeledes
styrkes i 2014 og årene frem.
Samlet konkluderer Hjemmeværnet område 2.3.
som værende tilfredsstillende.
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2.4. Hjemmeværnets bestræbelser på at opnå øget robusthed
Baggrund:
Fundamentet for en troværdig beredskabsorganisation er sammenhæng mellem måden ressourcerne er fordelt på, organisationen, måden
Hjemmeværnet løser opgaver på, doktrinen og
de materielle vilkår som Hjemmeværnet har til
disposition for de frivillige, teknologien. Disse tre
nøgleområder bindes sammen af et veludviklet
uddannelsesregime. På baggrund af analyser af
organisation, doktrin, teknologi, og uddannelse
kan Hjemmeværnets robusthed beskrives. I det
efterfølgende fokuseres på analyser af uddannelsesområdet, samt Hjemmeværnets bestræbelser på at vedligeholde organisationen - rekruttering.
Hjemmeværnet har i de sidste tre år gennemført
en fokuseret indsats for at skærpe den militære
profil ved at løfte uddannelsesniveauet. Det har
været styringsinteressant for Hjemmeværnsledelsen, at der gennemføres flere kvalitative
øvelsesaktiviteter i Hjemmeværnet. Hertil kommer, at det er et fokusområde for Hjemmeværnsledelsen at sikre en passende tilgang til
Hjemmeværnet, således at organisationen fortsat kan virke. Bl.a. for at nedbringe gennemsnitsalderen i Hjemmeværnet har der været
særligt fokus på aldersgruppen 18-32 år. Det
har endvidere været et mål at gøre Hjemmeværnet så mangfoldigt som muligt. Derfor har
indsatsen ligeledes bl.a. været rettet mod at få
en større andel af kvinder blandt de nytilgåede.
Økonomi:
Hjemmeværnet har anvendt 119,9 mio.kr. i
2013 til uddannelses- og øvelsesvirksomhed.
Beløbet er i samme størrelsesorden som i 2012.
Analyse:
Som anført ovenfor, er forudsætningerne for en
robust organisation mange, men uddannelsesområdet er et kerneaktivitetsområde for Hjemmeværnet.
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Figur 2.4.1. Udviklingen af leverede timer
til uddannelse og øvelser.

I 2013 har aktivitetsniveauet i f.m. uddannelser
og øvelser i Hjemmeværnet været markant større. Hjemmeværnet kan konstatere en samlet
fremgang på 13 % indenfor det samlede uddannelsesområde til 1.457.204 mandtimer. Det er
særligt inden for øvelsesområdet, at fremgangen kan konstateres. Her er der en fremgang på
61 % til 413.681 mandtimer. Den grundlæggende forklaring på dette er, at Hjemmeværnsledelsen i 2012 udgav helt nye bestemmelser med
større fokus på, at der på alle niveauer i Hjemmeværnet skulle indføres en større og mere
kvalitativ øvelsesvirksomhedsstruktur. Disse
bestemmelser har i 2013 medført den omtalte
positive effekt. Hjemmeværnets evne til at kunne virke skal baseres på træning gennem uddannelse og øvelser. Al opgaveløsning, uanset
om det er støtte til sektoransvarlige myndigheder eller andre samarbejdspartnere, skal løses af
veluddannede enheder og personel. Hjemmeværnet har ikke standardiserede øvelsesforløb
for underafdelinger, distrikter og regioner, men
der ligger nogle indholdsmæssige krav beskrevet
i de forskellige øvelsesdirektiver. Det væsentlige
er, at de enkelte myndigheder og enheder i
Hjemmeværnet skal have mulighed for at sammensætte fokuserede uddannelses-/øvelsesforløb i f.t. det uddannelsesmæssige behov og
de frivilliges behov. På denne måde tilsikrer
Hjemmeværnet tillige, at ressourceanvendelsen
på uddannelsesområdet bliver markant mere
fokuseret. Det skal bemærkes, at mængden af
anvendt tid til administration i samme periode er
reduceret med 28 % til 397.947 mandtimer. Der
ligger formentligt også noget forklaringskraft
her, idet de frivillige i højere grad kan bruge
deres tid på uddannelse frem for administrative
opgaver, hvilket er mere væsentligt for produktionen. Det har også været et udtalt mål fra
Hjemmeværnsledelsen, at de frivilliges vilkår
skulle forbedres, så fokus kunne holdes på de
beredskabsopbyggende aktiviteter – uddannelse
og øvelse. Altså en mere kvalitativ anvendelse af
de frivilliges tid.
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Figur 2.4.2. Udviklingen i timer til administration.

og er primære bidragsydere til Hjemmeværnets
bestræbelser på at øge robustheden. Forudsætningen for at kvaliteten i de decentrale aktiviteter kan løftes er at dele af de frivillige gennemfører de centrale fører og specialistuddannelser.
Det andet analyseområde relaterer sig til Hjemmeværnets rekrutteringsindsats. Hjemmeværnets personelsammensætning fremgår af figuren
nedenfor.
Figur 2.4.4. Aldersfordelingen i Hjemmeværnets aktive struktur.

Den beskrevne tendens, sammenholdt med en
let stigning i det samlede aktivitetsniveau i
Hjemmeværnet, betyder, at der er frigjort mere
disponibel tid til uddannelse ved de frivillige. Når
man således kigger på aktivitetsniveauet ved
Hjemmeværnets største uddannelsessted –
Hjemmeværnsskolen, kan der i 2013 konstateres en øget produktion af førere og specialister
til Hjemmeværnet med knap 6 %. Fra Forsvarets Interne Revisions analyse af den administrative byrde i 2008 ved man, at størsteparten
af de administrative byrder påhviler Hjemmeværnets frivillige nøglepersonel. Der kan således
være noget der peger på, at Hjemmeværnets
nøglepersonel har fået frigjort ressourcer til at
tage mere uddannelse på Hjemmeværnsskolen.
Figur 2.4.3. Uddannelser gennemført ved
Hjemmeværnsskolen (antal kursister).

Hjemmeværnsskolen er særlig interessant, fordi
den er ansvarlig for uddannelse af førere og
specialister til hele Hjemmeværnet. Ud fra figur
2.4.3. og den efterfølgende analyse, kan det
udledes, at Hjemmeværnsskolen indtager en
central rolle i f.t. at sikre Hjemmeværnets operative robusthed. Forklaringen er, at Hjemmeværnets frivillige indsættes enten i organisatorisk ramme, eller i en til lejligheden sammensat
enhed. Forudsætningen for, at en til lejligheden
sammensat enhed kan fungere er, at de enkelte
frivillige er uddannet og øvet i at virke i enhedsramme, og at der er kvalificeret personel, der
kan føre enheden. Den centrale uddannelse på
Hjemmeværnsskolen og de decentrale uddannelser og øvelser er således at betragte som
forbundne kar. Begge komplementerer hinanden
www.hjv.dk

Figuren viser, at aldersgruppen 18-44 årige udgør 52 % af Hjemmeværnets aktive styrke. Det
er den målgruppe, som Hjemmeværnet primært
vurderer anvendes til de operative indsættelser.
Det har derfor været et mål at fokusere Hjemmeværnets rekruttering inden for den personelkategori, som bidrager mest til Hjemmeværnets
operative robusthed. Aldersgruppen 18-32 år
vurderes særligt interessant, idet denne også
kan være med til at nedbringe gennemsnitsalderen i Hjemmeværnet samt tilføre yngre kræfter
til organisationen. En nedbringelse af gennemsnitsalderende vurderes at være væsentligt
medvirkende til at øge Hjemmeværnets robusthed i f.t. at løse flere og mere krævende opgaver.
Rekrutteringen til Hjemmeværnet ligger på et
stabilt højt niveau. I 2013 fortsatte den positive
tendens med tilgang af 1.594 nye medlemmer,
hvilket er en videreførelse af stigningerne set i
2011 og 2012.
2.325 søgte om optagelse i Hjemmeværnet i
2013, hermed ligger også ansøgertallet på nogenlunde samme niveau som de seneste par år.
2012 skiller sig dog ud med lidt flere ansøgere.
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Figur 2.4.5. Kontrakter og ansøgere pr. år.

1.088 af de nye medlemmer i 2013, svarende til
68,3 %, er unge i aldersgruppen 18-32 år. Dermed fastholdes tendensen til, at Hjemmeværnet
får flere og flere nye unge medlemmer.
Figur 2.4.6. Kontrakter 18-32 årige.

Hjemmeværnet kan konstatere en interessant
tendens blandt de helt unge under 25 år, idet en
relativ høj andel (godt 29 %) af de nye medlemmer er kvinder.
Figur 2.4.7. Rekruttering opdelt på alder
og køn.

Gennemsnitsalderen blandt Hjemmeværnets
aktive medlemmer var 44,3 år ultimo 2012. Med
en øget indsats inden for rekruttering er det
bl.a. ønsket at nedbringe gennemsnitsalderen i
Hjemmeværnet for at fremtidssikre Hjemmeværnet, når flere af de ældre medlemmer trækker sig tilbage. Begrundelsen ligger i at Hjemmeværnets robusthed bl.a. ligger i at der er en
hvis masse at kunne trække på, når samfundet
har behov for det. Hjemmeværnet må inden for
den nærmeste årrække forvente at en del af de
aktive ældre overgår til reserven eller evt. udtræder af Hjemmeværnet. Dette forhold må ikke
påvirke hjemmeværnets robusthed. I takt med
at Hjemmeværnets opgaver bliver mere og mere
krævende, stiger bl.a. de fysiske krav til den
enkelte frivillige. For at Hjemmeværnet således
kan være i stand til at løse disse opgaver, kræver det, at man primært rekrutterer blandt den
yngre del af befolkningen. Rekrutteringsindsatsen i 2013 har resulteret i en mindre sænkning
af gennemsnitsalderen således, at den ultimo
2013 ligger lige under 44 år.
Endelig er det ønskeligt, at Hjemmeværnet afspejler den mangfoldighed, der er i den danske
befolkning, både hvad angår alder og køn.
Hjemmeværnet er en folkelig organisation, der
gerne skal afspejles tilnærmelsesvis i befolkningssammensætningen. Dette skal også afspejles i hverve- og rekrutteringsindsatsen. Geografisk er der ikke nogen klar tendens i rekrutteringen de seneste tre år. De fleste distrikter rekrutterer stabilt med mindre udsving.
Lidt over en tredjedel af de medlemmer, der er
rekrutteret de senere år, har en tidligere værnsuddannelse. I 2011 var det 36,2 %, mens det i
2013 var 38,8 % af de nye hjemmeværnssoldater.
Figur 2.4.8. Andel af nye medlemmer med
værnsuddannelse.

Dette er positivt og kan ses som et udtryk for, at
Hjemmeværnet har fået et stærkere image indenfor Forsvarets egne rækker. Det er en fordel
for Hjemmeværnet at få nye medlemmer, der
tidligere har modtaget militær uddannelse og
træning. De erfaringer og kompetencer, de har
med sig, er en ressource for organisationen.
Men der ligger også en ressourcebesparelse
www.hjv.dk
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samlet for samfundet i at kunne reinvestere
værnsuddannede i Hjemmeværnet.

Figur 2.4.11. Befolkningens opfattelse af vigtigheden af Hjemmeværnets støtte til Politiet.

Hjemmeværnet har i 2013 intensiveret samarbejdet med en række udenlandske partnere med
det formål at styrke Hjemmeværnet inden for
både den nationale og internationale opgaveløsning. Særligt samarbejdet med de to skandinaviske hjemmeværn, samt US National Guard er
blevet udviklet i 2013. Hjemmeværnet søger i
det internationale samarbejde uddannelsesmuligheder, der ikke er tilgængelige i de nationale
rammer. Samtidigt styrkes den frivillige organisations interoperabilitet med det internationale
miljø.
Figur 2.4.9. Befolkningens opfattelse af vigtigheden af Hjemmeværnets støtte til Forsvaret
ved opgaver med nationalt fokus.

Kilde: Hjemmeværnets holdningsundersøgelse 2013, SFI Survey.

Figuren viser, at gennemsnitlig 84,3 % af befolkningen finder Hjemmeværnets støtte til Politiet indenfor de undersøgte områder meget vigtig/vigtig.
Figur 2.4.12. Befolkningens opfattelse af vigtigheden af Hjemmeværnets støtte til beredskabet.

Kilde: Hjemmeværnets holdningsundersøgelse 2013, SFI Survey.

Figuren viser, at gennemsnitlig 4 ud af 5 danskere finder Hjemmeværnets støtte til Forsvaret
ved opgaver med nationalt fokus indenfor de
undersøgte områder meget vigtig/vigtig.
Figur 2.4.10. Befolkningens opfattelse af vigtigheden af Hjemmeværnets støtte til Forsvaret
ved opgaver med internationalt fokus.

Kilde: Hjemmeværnets holdningsundersøgelse 2013, SFI Survey.

Figuren viser, at gennemsnitlig 90,9 % af befolkningen finder Hjemmeværnets støtte til beredskabet indenfor de undersøgte områder meget vigtig/vigtig.
Med de høje procentsatser fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærds undersøgelser vil Hjemmeværnet næppe kunne forvente at
kunne præstere bedre. Det er derfor Hjemmeværnets vurdering, at den fremtidige indsats
også skal fokuseres imod at skabe kontinuitet,
så de flotte resultater kan fastholdes.

Kilde: Hjemmeværnets holdningsundersøgelse 2013, SFI Survey.

Figuren viser, at gennemsnitlig 2 ud af 3 danskere finder Hjemmeværnets støtte til Forsvaret
ved opgaver med internationalt fokus indenfor
de undersøgte områder meget vigtig/vigtig.
www.hjv.dk

Vurdering:
Samlet er det for 2013 Hjemmeværnets vurdering, at bestræbelserne på at styrke robustheden har båret frugt på de analyserede områder.
Mængden af gennemført uddannelse (uddannelse og øvelser) er steget markant både på centrale og decentrale aktiviteter. Det er lykkedes
Hjemmeværnet med en målrettet indsats at få
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mere uddannelse for den samme ressourceanvendelse. De primære forklaringer skal findes i,
at de frivillige generelt har haft bedre muligheder for at fokusere deres tid på aktiviteter, der
har skabt merværdi for en beredskabsorganisation som Hjemmeværnet.
Hjemmeværnets rekrutteringstal vurderes også
at være tilfredsstillende. Der er indikationer på,
at Hjemmeværnet for alvor er ved at få fat i det
yngre segment, hvilket vurderes at være meget
vigtigt, hvis Hjemmeværnets robusthed fortsat
skal styrkes m.h.p. at kunne løse nye og mere
komplekse opgaver. Hjemmeværnet tillægger
dette stor vigtighed og forventer at analysere
om der er andre målgrupper, der ligeledes skal
være genstand for fremtidig fokuseret rekruttering.
Ovenstående forhold sammenholdt med, at befolkningens syn på vigtigheden af Hjemmeværnets støtte til Forsvarets, Politiets og beredskabets opgaveløsning igen i 2013 generelt findes
vigtige eller meget vigtige understøtter Hjemmeværnet i, at de igangsatte udviklingsspor er
korrekte.
Konklusion:
Hjemmeværnets bestræbelser på at sikre den
frivillige organisations robusthed hviler på en
balance mellem kontinuitet og forandring. Det er
en grundlæggende læresætning i arbejdet med
Hjemmeværnet, at organisationen ”stemmer
med fødderne”, hvilket ligger i fundamentet på
alle frivillige organisationer. Netop frivilligheden
betyder, at de enkelte medlemmer skal motiveres til at gå med derhen, hvor organisationen
bevæger sig. Hjemmeværnet er ekstremt påvirkeligt overfor forandringer, som ikke giver direkte mening. Derfor har 2013 handlet om kontinuitet inden for nogle nøgleområder, hvor basisorganisationen fokuserede på at understøtte succes. Det har været et udtalt mål, at Hjemmeværnets frivillige skulle skånes i størst muligt
omfang for de ændringer indeværende og forrige forlig medførte inden for organisationsændringer, ændringer i opgaver, placering af myndigheder m.v. Hjemmeværnets gode resultater
inden for evnen til at møde beredskabsforpligtigelsen, hviler på, at der fortsat er et højt aktivitetsniveau inden for de beredskabsopbyggende
aktiviteter. Hjemmeværnets rekrutteringsindsats
har været en succeshistorie gennem de sidste
fem år. 2013 har været en fortsættelse af den
eksisterende rekrutteringsindsats med yderligere
en dimension lagt til omkring fokus på de 18-32
årige. Der har igen i 2013 været en tilfredsstillende rekruttering, men målopfyldelsesgraden
er, som nævnt i afsnit 2.1, ikke helt tilfredsstillende. Dette forhold vil også i 2014 blive gjort til
genstand for nye tiltag.
www.hjv.dk

Suppleret med ønsket om at fastholde de 1-23
timers frivillige i den aktive struktur, hvor der
gøres en særlig indsats i 2014 og en forventet
bedre rekruttering via de nye opgaver med Hærens Operative Kommando, er der skabt et godt
grundlag for de næste år.
I f.t. fornyelsen inden for den frivillige organisation, så har den forandringsproces (skærpet
militær profil gennem fokus på øvelsesvirksomhed) i 2013 for alvor givet dividende i form af et
markant øget aktivitetsniveau inden for det samlede uddannelsesområde (uddannelses- og øvelsesvirksomhed). Der er dog stadigvæk udfordringen med at få alle aktive til at gennemføre
den lovpligtige og direktivbeskrevne uddannelse.
Derfor skal 2014 også bruges til at finde en mere tydelig balance inden for alle områder af uddannelse, samt en balance mellem indsættelser
og uddannelse, således at alle hensyn tilgodeses.
Samlet set kan Hjemmeværnet konkludere, at
bestræbelserne på at fastholde og om muligt
øge Hjemmeværnets robusthed har været tilstrækkelige. Det er Hjemmeværnets konklusion,
at robustheden er øget, og at Hjemmeværnets
beredskab også i årene fremover vil være rede
til at modtage nye udfordringer både nationalt
og internationalt.
Samlet konkluderer Hjemmeværnet område 2.4.
som værende tilfredsstillende.
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2.5 Sammenfattende analyse
og vurdering
Vedrørende de foretagne analyser:
I en tid hvor forandringens vinde blæser over
Hjemmeværnet, er det af største vigtighed, at
organisationen hviler på et stærkt fundament for
at kunne stå imod eller følge med der, hvor det
er påkrævet. Samlet set er det konklusionen, at
fundamentet for Hjemmeværnet er stærkt. Særligt Hjemmeværnets evne til at møde beredskabsforpligtigelsen tolkes om et udtryk for en
stærk organisation.
Hjemmeværnet resultat for 2013 vurderes samlet set tilfredsstillende.
Hensynet til den frivillige organisations funktionsbetingelser er dimensionerende for megen
virksomhed i Hjemmeværnet. Balancen mellem
at leve op til beredskabsforpligtelsen og samtidig
opbygge og vedligeholde robusthed, er en permanent udfordring. Dette i kombination med en
ændret størrelse og aldersfordeling i den aktive
styrke vil kræve, at Hjemmeværnet løbende
tilpasser sine procedurer for opgaveløsning og
klargøring til denne. Dette vil fortsat være et
tema i indeværende forligsperiode. Det er endvidere et tema, at Hjemmeværnet skal være
bedre til at kommunikere til vores partnere i
samfundets samlede beredskab. Dette vil bl.a.
blive forbedret i rammen af et forbedret rekvirering og evalueringssystem.
Der er fortsat en tendens til, at Hjemmeværnet
præsterer meget tilfredsstillende resultater i f.t.
den operative opgaveløsning, og tilfredsstillende
f.s.v.a. Hjemmeværnets robusthed.
Som tidligere beskrevet er balancen mellem
operativ opgaveløsning og uddannelse m.h.p. at
kunne indsættes meget vigtig. Den nuværende
balance afspejler Hjemmeværnets bestræbelser
på at tilgodese begge opgaver. Ændringer i
struktur, procedurer og funktionsvilkår for de
frivillige, kan fremadrettet sammen med de nye
opgaver givet i forsvarsforliget sætte denne
balancering under pres. Den primære årsag
ligger i, at Hjemmeværnet er baseret på frivillighed. En frivillig organisations følsomhed overfor
forandringer er lidt større, og implementeringstiden kan være lidt større.
Når de nationale resultater sammenholdes med
resultaterne inden for det internationale engagement peger alt på, at Hjemmeværnet fortsat
er klar til at påtage sig nye opgaver til støtte for
Forsvarets internationale engagement. Særligt
opgaver ved KFOR og ISAF har bidraget positivt
til udvikling af Hjemmeværnet på alle områder.
Derfor er det helt vitalt for den fortsatte udvikling af Hjemmeværnet, at det fortsat indtænkes
som et naturligt supplement til Forsvaret.
www.hjv.dk

Hjemmeværnet kan løse de internationale opgaver, fordi organisationen er god til den nationale
opgaveløsning. I fremtiden kan man forestille sig
en situation, hvor der foretages fokuseret rekruttering til internationale opgaver.
I dag er der flere, der melder sig til Hjemmeværnet for at løse de internationale opgaver.
Dette er en af konklusionerne i den tidligere
omtalte undersøgelse fra SFI – det nationale
forskningscenter for velfærd. Fremtiden vil formentlig medføre flere og mere specialiserede
internationale opgaver, der vil nyttiggøre Hjemmeværnets specialister og deres civilt erhvervede kompetencer. Dette skal derfor afspejles i
rekrutteringsindsatsen.
Hjemmeværnet har i 2013 fortsat udviklingen
inden for uddannelsessamarbejdet med andre
sammenlignelige udenlandske organisationer.
De væsentligste samarbejdspartnere er de to
andre skandinaviske hjemmeværn, National
Guard i USA, samt udvalgte enheder fra de baltiske hjemmeværn og lokalforsvarsstyrker. Det
internationale samarbejde skal styrke Hjemmeværnet i den nationale opgaveløsning og tilføre
yderligere kompetencer. Det internationale samarbejde skal primært styrke Hjemmeværnet i
den nationale opgaveløsning, sekundært tilføres
yderligere kompetencer via det internationale
miljø.
Den øgede internationalisering vil ikke kompromittere Hjemmeværnets primære opgave at
deltage som en del af det militære forsvar i den
nationale og operative opgaveløsning.
Vedrørende forligsimplementeringen:
Hjemmeværnets nye opgaver i rammen af indeværende forlig vil kræve store ressourceinvesteringer. Derfor skal Hjemmeværnet fokusere på
at identificere mulige effektiviseringsgevinster.
Som en del af forliget skal der derfor gennemføres en tilbundsgående analyse af Hjemmeværnets samlede økonomi. Hjemmeværnet har forventninger til, at denne analyse kan hjælpe med
at identificere disse effektiviseringsområder til
finansiering af de nye tiltag. Hjemmeværnet vil
også i 2014 primært være i de indledende faser
af forligsimplementeringen. De frivillige soldater
inddrages i dette arbejde, ligesom tilfældet er i
igangværende budgetanalyse.
Operativt rummer forligets nye store opgaver
mange udviklingsmuligheder for Hjemmeværnet,
men omfanget og det forbundne ressourceforbrug er pt. noget uklart. I særdeleshed opgaverne inden for Cyber og Arktis kræver nærmere
analyse. Ligeledes vil Hjemmeværnet aktivt deltage Forsvarets og øvrige partneres principielle
stillingstagen til opgavernes ambitionsniveau og
deres muligheder.
Ikke opfyldte mål i Hjemmeværnets resultatkontrakt 2013 er analyseret i tabel 2.1.1.
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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 forsvarets funktionelle tjenester.

3.2 Resultatopgørelse
Tabel 3.2.1. Årets resultat, § 12.21.03. (mio. kr.).
Resultatopgørelse (mio. kr.)
Regnskab
Regnskab
2013
2012
Ordinære driftsindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser
0,9
0,5
Tilskud til egen drift
0,0
0,0
Øvrige driftsindtægter
0,0
0,0
Gebyrer
0,0
0,0
Ordinære driftsindtægter i alt
0,9
0,5
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
0,0
0,0
Forbrugsomkostninger
• Husleje
0,4
0,8
• Andre forbrugsomkostninger
2,8
4,6
Forbrugsomkostninger i alt
3,2
5,4
Personaleomkostninger1
• Lønninger
328,3
337,2
• Pension
37,7
36,6
• Lønrefusion
-10,7
-12,5
• Andre personaleomkostninger
11,0
11,4
Personaleomkostninger i alt
366,3
372,7
Andre ordinære driftsomkostninger
98,8
103,2
Af - og nedskrivninger
0,0
0,0
2
Ordinære driftsomkostninger i alt
468,4
481,3
Resultat af ordinær drift
467,5
480,8
Andre driftsposter
• Andre driftsindtægter
0,0
0,0
• Andre driftsomkostninger
0,1
0,0
Resultat før finansielle poster
467,6
480,8
Finansielle poster
• Finansielle indtægter
0,0
0,0
• Finansielle omkostninger
0,0
0,0
Resultat før ekstraordinære poster
467,6
480,9
Ekstraordinære poster
• Ekstraordinære indtægter
0,0
0,0
• Ekstraordinære omkostninger
0,0
0,0
Årets resultat
467,6
480,9
Note 1: Årsværk forbundet med personaleomkostninger fremgår af bilag.
Note 2: Der er foretaget afrunding på første decimal.

Budget 2014

0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,4
2,8
3,2
329,0
37,0
-10,0
10,0
366,0
128,5
0,0
497,7
497,2
0,0
0,0
497,2
0,0
0,0
497,2
0,0
0,0
497,2

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, § 12.21.03. (mio. kr.).
Regnskab
Budget
Regnskab
2012
2013
2013
Udgifter
481,4
499,2
468,5
Indtægter
0,5
0,8
0,9
Resultat, brutto
480,9
498,4
467,6
Bevilling, netto
463,3
498,4
498,4
Resultat, netto
-17,6
0,0
30,8
Årets økonomiske resultat er et overskud til
videreførelse på 30,8 mio.kr. Årets overskud kan
tilskrives fire årsager.
For det første har Hjemmeværnskommandoen i
slutningen af 2013 gennemført en række ekstraordinære midlertidige tiltag med henblik på at
skabe balance mellem bevilling og forbrug på
lønsumsområdet. Foruden den direkte lønsumsbesparelse har disse tiltag medført en betydelig
afledt reduktion af forbruget på øvrig drift, idet
en række aktiviteter i Hjemmeværnet har måttet
reduceres eller aflyses sidst på året.

Difference
30,7
-0,1
30,8
0,0
30,8

Budget
2014
497,7
0,5
497,2
497,2
0,0

For det andet fik Hjemmeværnet ved lov om
tillægsbevilling 2013 overført 8,0 mio.kr. i lønsum fra Forsvarskommandoen til dækning af
eventuelle merudgifter til løn.
For det tredje blev midler, som i løbet af året var
omdisponeret fra Hjemmeværnets internetbaserede planlægnings- og administrationsværktøj,
HJV.DK., til fremrykkede materielanskaffelser,
ikke anvendt, idet udgifterne blev finansieret af
Forsvarskommandoen.
For det fjerde har der ikke været det forventede
afløb på reserverne til forligsafledte projekter
som forventet.

3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat
Tabel 3.6.1. Bevillingsafregning (mio. kr.).
Hovedkonto
Bevilling
Regnskab

Anlæg
• Udgifter
• Indtægter
Driftsbevilling
• Lønsum
362,7
• Øvrig drift
135,7
I alt
498,4
Note: Der er foretaget afrunding på første

Årets overskud

355,4
112,2
467,6
decimal.

Tabel 3.6.2. Akkumuleret resultat (mio. kr.).
Hovedkonto
Ultimo 2010
Ultimo 2011
§ 12.21.03
30,8
29,7
Som det fremgår af tabel 3.6.1 er resultatet
på lønsummen i 2013 et overskud på 7,3 mio.kr.
Med et lønsumsunderskud ultimo 2012 på
0,8 mio.kr. er der reelt anvendt 1,5 mio.kr. af
ovennævnte lønsumsoverførsel på 8,0 mio.kr.
I Hjemmeværnets Årsrapport 2012 blev det
anført, at fokus ville blive øget på lønsummen i
2013. Dette fokus har gjort, at problemstillingen
er blevet væsentligt reduceret i finansåret 2013.
Hjemmeværnet vil fortsat have særlig fokus på
lønsummen i 2014.
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Disponibelt
overskud, der
bortfalder

Akkumuleret
overskud til
videreførelse
ultimo året

-

-

7,3
23,5
30,8

6,5
36,5
42,9

Ultimo 2012
12,1

Resultat 2013
30,8

Ultimo 2013
42,9

Som nævnt er resultatet for 2013 et overskud til
videreførelse på 30,8 mio.kr., hvilket giver et
akkumuleret resultat på 42,9 mio.kr. ultimo
2013.
Såfremt det bliver muligt inden for det generelle
udgiftsloft i staten, vil Hjemmeværnet anvende
opsparingen til de højest prioriterede opgaver,
herunder en iværksat og vital fornyelse af
Hjemmeværnets internetbaserede planlægningsog administrationsværktøj, HJV.DK. Opsparingen
er resultatet af en stram økonomistyring.
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3.7 Forsvarets funktionelle
tjenester
Hjemmeværnets støttevirksomhed varetages af
forsvarets funktionelle tjenester i henhold til
Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning
2005-2009. Forsvarets funktionelle tjenester
støtter Hjemmeværnet administrativt i forhold
vedrørende personel, materiel, sundhed, regnskab, it, uddannelse samt bygninger og etablissement. Støttevirksomheden afregnes ved interne omkostningsafregninger mellem de funktionelle tjenester og Hjemmeværnet. Samarbejdet
mellem de funktionelle tjenester og Hjemmeværnet søges løbende formaliseret i afregningsmodeller og serviceaftaler.
Hjemmeværnet har serviceaftaler med Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarets Regnskabstjeneste og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. I
samarbejdet med Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste forholder Hjemmeværnet sig til
serviceaftaler indgået mellem Forsvarskommandoen og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Forsvarets Materieltjeneste og Hjemmeværnet har uformaliserede afregningsmodeller,
der beskriver hjemmeværnets drifts- og anskaffelsesafregninger.
I 2013 har Hjemmeværnet fortsat haft fokus på
rollen som kunde ved Forsvarets funktionelle
tjenester og synkroniseringen med tjenesterne i
de arbejdsgange og med de terminer, der giver
et godt samarbejde. Hjemmeværnskommandoen fører til stadighed stram økonomistyring i
forhold til både funktionelle tjenester og underlagte myndigheder.
De nødvendige effektiviseringer i de funktionelle
tjenester i forliget er i overvejende grad kun
mulige at gennemføre ved centralisering og
fokusering på netop tilstrækkelige ydelser i tid
og rum. Sammenholdt med Hjemmeværnets
behov for at være lokalt forankret, herunder at
kunne yde støtte lokalt, samt behovet for at
kunne benytte Forsvarets faciliteter udenfor
normal tjenestetid (aftener og weekender),
medfører et behov for løbende afvejninger af,
hvordan konsekvenserne af effektiviseringerne
kan håndteres, uden at det får indflydelse på
hjemmeværnets evne til at opstille operative
kapaciteter, herunder at rekruttere til- og fastholde disse. Dette område vil også i 2014 blive
et fokusområde.
Der er sket en synkronisering i arbejdsgange og
terminer ved Forsvarets Materieltjeneste i 2013 i
forhold til Hjemmeværnet. Der er imidlertid fortsat udfordringer med at understøtte Hjemmeværnets behov i materielmæssig henseende.
www.hjv.dk

Hjemmeværnet er helt opmærksom på, at understøttelsen sker via flere forskellige leverandører.
Hjemmeværnet vil i 2014 søge at få formaliseret
afregningsmodellen med Forsvarets Materieltjeneste og om muligt at få udarbejdet en serviceaftale. I aftalen ønskes bl.a. en klar tilkendegivelse af Hjemmeværnets muligheder for at flytte
midler mellem anskaffelses- og driftsplaner,
samt muligheder for at flytte midler mellem
årene i et givet forlig.
I 2013 var Hjemmeværnskommandoens samarbejde med Forsvarets Personeltjeneste præget
af en markant omlægning af tjenestens organisation. Ikke mindst ved nedlæggelse af Hjemmeværnskommandoens HR element og oprettelse af Forsvarets Personeltjenestes HR partnerelementet ved Hjemmeværnskommandoen.
Endvidere var samarbejdet fokuseret på implementering af de omfattende ændringer inden for
HR-området i takt med udrulning af de enkelte
delstrategier i Forsvarets og Hjemmeværnets HR
strategi.
Hjemmeværnskommandoens samarbejde med
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
har i 2013 været fokuseret på at forbedre domicilforholdene for Hjemmeværnets underafdelinger. Ligeledes har der været fokus på at få de
resterende af Hjemmeværnets myndigheder på
plads i nyt domicil fra seneste forligs etablissementsplan. Hjemmeværnet har på grund af stor
geografisk spredning, fortsat behov for lokale
skydebaner. Derfor har Hjemmeværnet i de
foregående år moderniseret og støjdæmpet
skydebaner, og vil også fremadrettet arbejde på
at udbedre forholdene.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
har i 2013 outsourcet det sidste af deres facility
management, som er reguleret gennem kontrakter med privat udbyder. Selvom der er taget
hensyn til Hjemmeværnets behov, står centraliseringen og reguleringen af området i kontrast
til den fleksibilitet, som Hjemmeværnets decentrale struktur har været vant til.
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. Resultatet forventes at blive et moderne og
effektivt planlægnings- og administrationsværktøj for Hjemmeværnets ca. 47.000 frivillige medlemmer, og forventes taget i brug ultimo 2014.
Herudover har Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste også støttet med at drive Hjemmeværnet IT-mæssigt på en lang række områder. Således har Hjemmeværnet bl.a. taget det
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koncernfælles videokonferenceudstyr i brug ved
alle myndigheder i 2013. Driften af de koncernfælles IT-systemer, som Hjemmeværnet anvender, har også i 2013 fungeret meget tilfredsstillende.

www.hjv.dk
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Bilag. Noter til Hjemmeværnets Årsrapport 2013
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
2010
2011
2012
2013
2014
Antal årsværk 1. januar
652
638
625
618
625
Afgang, netto
14
13
7
-7
-19
Antal årsværk 31. december
638
625
618
625
644
Note 1: Antal årsværk pr. 31. december 2013 har karakter af en statusopgørelse, medens bundlinjen i tabel
2.1.1. 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 2014).
Note 4: Der er pr. 1. april 2013 overført netto 17 medarbejdere fra Forsvarskommandoen til Hjemmeværnet.
Note 5: Som anført under personaleoplysninger til § 12.24.01. Hjemmeværnet i finansloven for 2014 må
Hjemmeværnet anvende 610 årsværk i 2014. Det anførte budgettal for 2014 afspejler dette tal
(610 + 34 = 644). Bl.a. som følge af en reduceret lønsum vil det faktisk anvendte antal årsværk dog
blive mindre.

