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1 2 Beretning
34567891
Tal

2.1 Hovedformål, opgaver
UNDær SKriFTTYPE
2 og virksomhedens
omfang
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.
Perpetua
- Brødtekst.
større,
Hjemmeværnet har
egen hovedkonto på Til
Finansloven
samt
selvstændig
ledelse.
Der
henvises
til
ovennævnte,
finanslof.eks. årlig redegørelse 2005
ven for 2015 samt gældende resultatkontrakt indgået mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen for
en nærmere beskrivelse af opgavesæt, resultatkrav mv.
Hjemmeværnskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Styrelsen er på finansloven placeret under
finanslovskonto § 12.24.01. Hjemmeværnet. I Finanslov for
finansåret 2015 anføres Hjemmeværnets bevilling til 510,1
mio. kr. I forhold til denne bevilling er der ved lov om tillægsbevilling gennemført en række reguleringer, der indebærer, at Hjemmeværnets finansramme i løbet af 2015 er
reguleret til 461,8 mio.kr.

2.3 Ledelsesberetning
Hjemmeværnet har i 2015 fagligt og økonomisk levet op
til de målsætninger, der har været opstillet. Af resultatkontraktens 19 krav har Hjemmeværnet opnået en samlet
målopfyldelse på knap 95 pct. helt eller delvist opfyldte
mål.

teksttunge publikationer

De i tabel 2.3.1. anførte budgettal, er de i Finanslov 2015
og Resultatkontrakt 2015 anførte. Som nævnt i afsnit 2.1 er
Hjemmeværnets økonomiske bevilling efterfølgende reguleret fra 510,1 mio. kr. til 461,8 mio.kr. På denne baggrund er
den økonomiske afvigelse i forhold til bevillingen på under
1 pct.
De faglige resultater gennemgås i detaljer i afsnit 4.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Som
vw
xyzæøå
det fremgår af tabel 2.3.2. nedenfor, viser årets resultat
et overskud på 0,3 mio. kr., svarende til 0,1 pct. af den samabcdefghijklmnopq
s t(inklusive
u vtillægsbevilling).
w x y zHjemmeværnet
æøå
lede r
bevilling
regular

2.2. Koncernfælles mission og vision

foretog i forbindelse med udarbejdelsen af grundbudgettet
for 2015 en nedjustering af forventningerne til 2015, for
Tabel 2.3.2. Årets resultat

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
a b c d e f g h i j k l m n o p q r st uvw xy z æ ø å
Mission:

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og
borgernes tryghed.

(Mio. kr.)

2015

Bevilling

461,8

Regnskab

461,5
0,3

Årets overskud

bold

Vision:

Tidligere års overførte overskud

58,3

•
Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest

Overskud herefter til
videreførelse

58,5

mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t uvw xy z æ ø å
• Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspart-

Note: Der er foretaget afrundning på første decimal.

ner.

• Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt
samarbejde.

italic
Tabel 2.3.1. Årets faglige resultater

Område

Antal
resultatkrav

Opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Budget

Forbrug

Beredskab

13

9

3

1

447,1 mio.kr.

430,2 mio.kr.

Hjælpefunktioner
samt generel ledelse
og administration

6

4

2

0

63,0 mio.kr.

31,3 mio.kr.

I alt

19

13

5

1

510,1 mio.kr.

461,5 mio.kr.
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at disse midler kunne prioriteres efter behov andre steder
i koncernen.
Denne regulering, der udgjorde 25 mio. kr. og var den største af årets budgetreguleringer, viste sig at være udtryk for
rettidig omhu, da det samlede aktivitetsniveau for Hjemmeværnet i 2015 - trods stor efterspørgsel efter Hjemmeværnets kapaciteter og kompetencer – ikke kom til at overstige
niveauet for 2014.
Herudover har Hjemmeværnet i 2015 indarbejdet en dispositionsbegrænsning fra Finansministeriet på 5,4 mio. kr.
som følge af et generelt behov for begrænsning af de statslige
udgifter.
Endelig har Hjemmeværnet haft en ekstraordinær høj personaleomsætning i 2015, hvor over 100 medarbejdere (ca.
20 pct. af den samlede medarbejderstab) er til- og/eller
fratrådt deres stillinger i forskellige dele af Hjemmeværnets
ansættelsesstruktur. Årsagen til den store personaleomsætning skal bl.a. ses i relation til Hjemmeværnskommandoens
flytning til Vordingborg den 1. august 2015 og usikkerheden

om Hjemmeværnets fremtidige struktur og virke på grund
det opfølgende arbejde med den gennemførte budgetanalyse
af Hjemmeværnet.
Desuden har Hjemmeværnskommandoen som følge af usikkerheden, været tilbageholdende med hensyn til ny- og genbesættelser af stillinger i strukturen. Ligeledes har det, grundet usikkerheden vedrørende den fremadrettede struktur,
visse steder været en udfordring at rekruttere nyt personel.
Dette har bevirket, at Hjemmeværnets lønsum i 2015 ikke
har kunnet udnyttes fuldt ud, og Hjemmeværnskommandoen nedjusterede derfor i 2. halvår af 2015 forventningerne til
det samlede resultat for Hjemmeværnet i 2015 med cirka 15
mio. kr. med henblik på disponering af disse midler til andre
formål i koncernen.

2.4 Forventninger til det kommende år
Hjemmeværnets landsøvelse 2016 vil i starten af juni samle
flest mulige fra Hjemmeværnet i en stor central øvelse med
henblik på at synliggøre Hjemmeværnet i befolkningen på
landsplan. Samtidig danner øvelsen baggrund for gennem-

Tabel 2.3.3 Økonomiske hovedtal

(Mio. kr.)
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)

Regnskab 2015
-0,6

Ordinære driftsomkostninger

452,4

- Heraf personaleomkostninger

354,8

Andre driftsposter, netto

9,7

Finansielle poster, netto

0,0

Ekstraordinære poster, netto

0,0

Årets resultat (ekskl. bevillinger)

461,5
Driftsbevilling

Indtægter

-0,6

Anlægsbevilling
Indtægter

0,0

Udgifter

462,1

Udgifter

0,0

Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)

461,5

Netto

0,0

Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto

461,8

Bevilling, indtægter
inkl. tillægsbevilling

0,0

Bevilling, udgifter
inkl. tillægsbevilling

0,0

Årets overskud

0,3

0,0

Til videreførelse

0,3

0,0
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førelse af relevant og effektiv uddannelse på alle niveauer og
tjener til opretholdelse og udbygning af korpsånd og sammenhold samt forståelse for Hjemmeværnet og den enkeltes
rolle.
På det faglige område forventer Hjemmeværnet et 2016
med fokus på uddannelse og operative opgaver for enhederne og på den enkeltes rolle i underafdelingen. Det bliver et
år, hvor den almindelige hjemmeværnstjeneste skal gennemføres i den frivillige struktur sideløbende med, at der forventes fokus på omstilling og udvikling af Hjemmeværnet.
I den forbindelse skal der etableres den fremtidige struktur
for hele Hjemmeværnet og udviklingen af opgavekomplekset.
Hjemmeværnet oplever en stigende efterspørgsel af støtte
til både Forsvaret og øvrige aktører i samfundets samlede
beredskab. Det er afgørende, at Hjemmeværnet fortsat opstiller et relevant og brugbart beredskab i form af bl.a. velorganiserede, godt uddannede og tilfredsstillende udrustede
kapaciteter, der er i stand til at levere den efterspurgte støtte. Herigennem sikres det, at Hjemmeværnet forbliver en
relevant og troværdig samarbejdspartner. Hjemmeværnet

målretter derfor struktur, uddannelse og indsats i forhold til
at kunne levere et givent beredskab til støtte for Forsvaret og
samfundets samlede beredskab.
På det økonomiske område forventer Hjemmeværnet som
udgangspunkt et højere samlet udgiftsniveau end resultatet
for 2015. Således udgør grundbudgettet for 2016 i alt 488,9
mio. kr., hvilket er cirka 27 mio. kr. over forbruget i 2015.
Den forventede stigning skyldes i særlig grad forventninger
til landsøvelsen i sommeren 2016, stigende aktivitet på de
internationale landeprogrammer i Baltikum mv. samt overtagelse af opgaver vedrørende Vordingborg Garnison og garnisonsstøtte på Bornholm. Hertil kommer stigende behov
for uddannelse og støtte, herunder indsættelse i forbindelse
med løsning af opgaver for Forsvaret og Politiet.
Hjemmeværnskommandoen vil samtidig følge udviklingen i
personaleomsætningen tæt og tilstræbe at opnå en højere
bemandingsprocent under behørigt hensyn til Hjemmeværnets
fremtidige struktur. På materiel- og etablissementssiden forventes fokus i 2016 at være på gennemførelse af projektet vedrørende yderligere sikring af Hjemmeværnets våben samt at få
leveret det materiel, som er planlagt anskaffet i forligsperioden.

Ved angrebet på Krudttønden i København i februar 2015 var frivillige soldater fra Hjemmeværnet hurtigt på stedet og ydede i en periode
støtte til Politiet. Foto: Martin Sylvest, Scanpix.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
Analyse af Hjemmeværnets støtte med
særlig fokus på uvarslede indsættelser

3.1 Hjemmeværnets
støtte
SKriFTTYPE
2

Hjemmeværnet skal som en styrkeproducerende beredskabsorganisation opstille, uddanne og på ordre være i stand
De helt centrale fokusområder for Hjemmeværnsledelsen er til at indsætte styrken. Opstilling og uddannelse af enheder
at sikre kvaliteten i opgaveløsningen ved indsættelser samt og personel er nødvendig for, at Hjemmeværnet kan indsætat håndtere de voksende krav og ønsker fra Hjemmeværnets tes til støtte for samfundet. Den samlede produktion af tisamarbejdspartnere. Dette beror på, at Hjemmeværnet er mer, som Hjemmeværnet leverer, består, som det fremgår af
beredskabsorganisation med hovedopgaven at levere støt- figur 3.2.1., både af indsættelsestimer til støtte for samfunPerpetua -en
Til større,
teksttunge
timer til beredskabsopbyggende aktiviteter (såsom udte Brødtekst.
til Forsvaret og samfundets
samlede beredskab.
Hjem- det,publikationer
dannelser
og øvelser), timer til opstilling (hvervning, mødemeværnet
skal
derfor
være
i
stand
til
hurtigt
og
sikkert
at
eks. årlig redegørelse 2005
levere den nødvendige støtte til Forsvaret og samfundets virksomhed mv.) samt timer til hjælpefunktioner (logistik og
samlede beredskab i sammenhænge, hvor større hændelser depotvirksomhed, eftersynsvirksomhed, rådsarbejde mv.).
som ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er
indtruffet.

3.2. Hjemmeværnets produktion

Hjemmeværnets støtte fordeler sig overordnet på to typer
af opgaver:

Hjemmeværnet har igen i 2015 leveret et meget højt antal
timer i forbindelse med opstilling, beredskabsopbygning,
indsættelser og hjælpefunktioner, hvilket i alt svarer til godt
2,5 mio. timer fordelt, som anført i figur 3.2.1. nedenfor.
For at Hjemmeværnet kan blive ved med at være en attraktiv partner som beredskabsorganisation, er det væsentligt, at
Hjemmeværnet med kort varsel kan imødekomme ønsker
om støtte fra beredskabets øvrige aktører. Det er Hjemmeværnets målsætning, at de operative kapaciteter til stadighed er indsatsparate og kontinuerligt afspejler de behov, som
Hjemmeværnets samarbejdspartnere efterspørger.

e f g h i j• Ukvarslede
l mindsættelser
n o ptil qstøtter fors Forsvaret
t u vogwsamfunxyzæøå
dets samlede beredskab, samt
d e f g •h
i jindsættelser
klm
nforoForsvaret
pq
r s t u v w xy z æ ø å
Varslede
til støtte
og samfundets
samlede beredskab eller til støtte i forbindelse med uddannelse, primært ved Forsvaret.

Formelt set er Hjemmeværnet ikke styrkeindsættende, men
samarbejdet med særligt Politiet og Beredskabet er så velreguleret, at de fleste indsættelser af Hjemmeværnets frivillige
soldater sker på lokalt niveau ved Hjemmeværnets myndigheder - på mandat af Forsvaret eller under ledelse af Politiet.

defghijklmnopqrstuvwxyzæøå
d e f g h i j k l m n o p q r st uvw xy z æ ø å
Figur 3.2.1. Timefordelingen på de forskellige opgavetyper for 2015

fghijklmnopqrstuvwxyzæøå
e f g h i j k l m n o p q r s t uvw xy z æ ø å
94.473

457.906

331.960

N Indsættelser

N Beredskabsopbygning
N Opstilling
N Hjælpefunktion

1.626.499

Total 2.510.838 timer
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3.3. Hjemmeværnets uvarslede indsættelser
Som det fremgår af figur 3.3.1. nedenfor, har Hjemmeværnet i 2015 været rekvireret uvarslet 763 gange og har ved
stort set alle indsættelser været i stand til at stille personel
og materiel til rådighed for rekvirenten inden for beredskabskravet på én time. Kun i syv tilfælde er opgaven enten
ikke blevet løst, eller det har taget mere end én time at stille
med det nødvendige personel, hvilket giver en målopfyldelse på mere end 99 pct. Målopfyldelsen ligger således på samme høje niveau som de seneste tre år, hvor den har ligget lige
under 99 pct. Resultatet er opnået til trods for, at der er blevet trukket betydeligt mere på Hjemmeværnets kapaciteter i
2015. Der ses således en stigning i de uvarslede indsættelser
på knap 45 pct. i forhold til 2014, hvor Hjemmeværnet var
uvarslet indsat 525 gange.
Samlet set har Hjemmeværnet været rekvireret 2.323 gange
(varslet eller uvarslet) til støtte for Forsvaret og samfundets
samlede beredskab i 2015. I 2014 var det 2.228 gange.
I den uvarslede støtte indgår også støtten til Politiet, der tillige er steget i antal i 2015. Den uvarslede støtte til Politiet

tegner sig alene for 392 indsættelser – en stigning på mere
end 17 pct. i forhold til 2014, hvor tallet var 334.Trods denne stigning i antallet af opgaver er det også her lykkedes for
Hjemmeværnet at fastholde en meget høj tilfredshed hos
Politiet med opgaveløsningen. Alle uvarslede indsættelser
er således løst inden for beredskabskravet på én time. Alle
indsættelser til støtte for Politiet evalueres løbende i Rekvisitions- og Evalueringssystem Politi (REEVAPOL) af både
Politiet og Hjemmeværnets myndigheder for at sikre den
bedst mulige opgaveløsning.
Et andet område inden for den uvarslede støtte er støtte
til Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste. Her støtter
Hjemmeværnet med specialuddannet personel – rydningsassistenter – som løser specifikke opgaver inden for rydningstjenesten. Det er Værnsfælles Forsvarskommando, der
rekvirerer rydningsassistancen ved Hjemmeværnet. Støtten
til disse opgaver er i 2015 steget markant fra 77 indsættelser
i 2014 til 302 indsættelser i 2015, en stigning på hele 292
pct. Kun tre af de stillede opgaver blev ikke løst i overensstemmelse med de opstillede krav, hvilket giver en målopfyldelse på godt 99 pct.

Figur 3.3.1. Stigningen i antallet af uvarslede indsættelser de seneste år.
900
800

763

700
600
500

503

525

2013

2014

400
300

291

200
100
0
2012

2015

Hjemmeværnet | 8

3.4. H
 jemmeværnets samlede støtte til
samarbejdspartnere

vurderes i 2015 at ligge på samme niveau som i 2014, idet
der rådes over det samme antal fartøjer og besætninger, som
skal have vedligeholdt deres kompetencer.

Samlet set har Hjemmeværnet i 2015 leveret 331.960 timer
til støtte for Forsvaret og samarbejdspartnere i samfundets
samlede beredskab. Det samlede antal indsættelsestimer,
der leveres, fordeler sig næsten ligeligt mellem Politiet og
Forsvarets forskellige myndigheder. Det bemærkes, at der
ved timeopgørelsen af Hjemmeværnets leverede støtte ikke
skelnes mellem varslet og uvarslet indsættelse, idet timerne
alene registreres som støttetimer.
Den samlede støtte vurderes at ligge på højde med tidligere
år, men henset til en ændret opgørelsesmetode er det ikke
muligt at lave direkte sammenligning af indsættelsestimerne med tidligere års produktion. Dette skyldes primært,
at støtten leveret af Marinehjemmeværnet til uddannelsessejladser nu er flyttet fra indsættelsesområdet og over til
beredskabsopbyggende aktiviteter, da disse sejladser tjener
som træning og vedligeholdelsesuddannelse for fartøjsbesætningerne. Marinehjemmeværnets uddannelsessejladser

3.5 Økonomi
Hjemmeværnet løser som udgangspunkt alle almindelige
opgaver til støtte for Forsvaret, Politi og andre myndigheder i samfundet inden for Hjemmeværnets egen bevilling.
Desuden har Hjemmeværnet en trækningsret på ydelser ved
Forsvarsministeriets funktionelle styrelser. Dette betyder, at
korterevarende uvarslede indsættelser som udgangspunkt
kun medfører yderst begrænsede merudgifter. Som eksempel på en merudgift ved uvarslet indsættelse kan nævnes
kompensation for tabt arbejdsfortjeneste med op til to gange
højeste dagpengesats pr. frivillig pr. dag (cirka 1.700 kr. pr.
dag), kørselsgodtgørelse efter statslige kilometergodtgørelsestakster samt betaling af forplejning og evt. logi ved behov
herfor til de frivillige, som deltager i den givne uvarslede
indsættelse. Som hovedregel vurderes en uvarslet indsættel-

Figur 3.4.1. Leverede støttetimer (varslet samt uvarslet indsættelse) fordelt på de forskellige samarbejdspartnere. ”Øvrig støtte”
dækker over støtte til f.eks. SKAT, Kystinspektoratet, Dansk Center for Havmiljø samt koordineret støtte, hvor flere aktører indgår,
herunder storm- og vinterberedskab.
Total 331.960 timer
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Marinehjemmeværnet har flere gange i løbet af året hjulpet med eftersøgning af forsvundne personer, som her i Vejle i januar, hvor en dement
mand var forsvundet fra et plejecenter. Droner og undervandskameraer er blandt det udstyr, som de frivillige soldater har til rådighed, så de
blandt andet kan observere under vandet. Foto: Jesper Salling.

3.6 Vurdering

efterspurgte. Dette bekræftes af resultaterne nævnt i afsnit
3.3 og i de tilbagemeldinger, som Hjemmeværnet modtager fra sine samarbejdspartnere. Særligt Politiet har gennem
evalueringer i REEVAPOL udtrykt stor tilfredshed med
støtten, hvor alle uvarslede indsættelser er løst tilfredsstillende. Samtidig udtrykker Forsvaret også stor tilfredshed
med Hjemmeværnets støtte.

Tallene for Hjemmeværnets indsats og øvrige resultater i
2015 udviser en meget professionel og fokuseret tilgang til
opgaveløsningen. Kvalitet og punktlighed tilsikrer gennem
en effektiv struktur en meget høj målopfyldelse til trods
for et betydeligt træk på organisationen og det frivillige
hjemmeværn. Hjemmeværnets kapaciteter er relevante og

På grundlag af de opnåede resultater på indsættelsesområdet
konkluderer Hjemmeværnet, at resultatopnåelsen er meget
tilfredsstillende. Her skal det særligt fremhæves, at Hjemmeværnet trods et stigende antal uvarslede indsættelser
fortsat har efterkommet mere end 99 pct. af de fremsendte
anmodninger om støtte.

se at være cirka dobbelt så dyr som en varslet indsættelse, da
den frivillige ved uvarslede indsættelser kan oppebære dobbelt tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der kan dokumenteres
et indkomsttab i forbindelse med indsættelsen.
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3 4Målrapportering
5 6 7 8 9 10

vises Hjemmeværnets målopfyldelse for samtlige
TTYPE 2Nedenfor
mål og sammenhængen til det økonomiske forbrug. Budget

og forbrug tager udgangspunkt i Hjemmeværnets fordeling
af økonomi på resultatkravene i resultatkontrakten.

Tabel 4.1. Oversigt over Hjemmeværnets målopfyldelse.

Område

Antal
resultatkrav

Opfyldt

Delvist opfyldt

BeredskabTil større, teksttunge
13
9
3
a - Brødtekst.
publikationer
ig redegørelse
2005
- Heraf opstilling
5
2
2
(8B, 9B, 10B, 11B, 12B)

(10B, 12B)

(8B, 9B)

Ikke opfyldt

Økonomi

1

Budget: 447,1 mio.kr.
Forbrug: 430,2 mio.kr.

1
(11B)

Budget: 359,6 mio.kr.
Forbrug: 346,2 mio.kr.

- Heraf uddannelse
(6B, 7B, 13B

3

2
(6B, 13B)

1
(7B)

0

Budget: 80,0 mio.kr.
Forbrug: 75,4 mio.kr.

- Heraf indsættelse
(1B, 2B, 3B, 4B, 5B)

5

5
(1B, 2B, 3B, 4B,
5B)

0

0

Budget: 7,5 mio.kr.
Forbrug: 8,6 mio.kr.

jklmnopqrstuvwxyzæøå
g h i j k l m n o p q r s t u v w xy z æ ø å
Hjælpefunktioner samt
generel ledelse og administration
(1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H)

6

4
(1H, 2H, 3H, 4H)

2
(5H, 6H)

0

Budget: 63,0 mio.kr.
Forbrug: 31,3 mio.kr.

I alt

19

13

5

1

Budget: 510,1 mio.kr.
Forbrug: 461,5 mio.kr.

Note: Det anførte budget er det på Finanslov for finansåret 2015 anførte, som også er anvendt i Resultatkontrakt 2015 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen. I øvrigt henvises til afsnit 2.3. Der er foretaget afrunding på første decimal.

h i j k l Samlet
m nset vurderes
o p detq faglige
r sogtøkonomiske
u v wresultat
x til-y zhavmiljøindsats.
æ ø åFlyene opereres af Hjemmeværnseskadrille
fredsstillende. Målopfyldelsen for de enkelte krav fremgår af 270 og opretholder beredskab fra hhv. Aalborg og Roskilde.
kapaciteten
vil være
og tabel
g h i j tabel
k 4.1.1.
lm
n4.2.1.
o p q r s t u v Det
wforventes,
x yat z
æø
åfuld operativ med udgangen af 2016.
Hjemmeværnets aktive styrke var ved udgangen af 2015 på
15.750 aktive. Dette er stort set en fastholdelse af niveauet i
forhold til året før og hermed et tegn på, at tidligere års reduktion af den aktive styrke ser ud til at være stoppet i 2015.
Et andet positivt resultat, der skal fremhæves, er, at ca. 2/3
af alle nyoptagne medlemmer af Hjemmeværnet er under 32
år, hvorved gennemsnitsalderen i den aktive styrke reduceres. Dette er centralt for fastholdelsen af den aktive styrke.

Befolkningens tillid til Hjemmeværnet er fortsat intakt og
markant. 81 pct. af de adspurgte i den årlige holdningsundersøgelse mener, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver,
og 90 pct. mener, at Hjemmeværnet i nogen eller høj grad
bidrager til sikkerhed og tryghed i Danmark.

jklmnopqrstuvwxyzæøå
h i j k l m n o p q r s t uvw xy z Implementeringen
æ ø å af Hjemmeværnets nye virksomhedsmo-

del og opgavekontoplan i 2014 giver bedre mulighed for at
Hjemmeværnets opgaveløsning på indsættelsesområdet sammenholde udviklingen i mål og midler fra finanslov til
fremstår meget tilfredsstillende. Særligt interessant er ryd- frivillig. Tabel 4.1. viser, at cirka 93 pct. af Hjemmeværnets
ningsassistancerne, som sker med en relativt ny kapacitet, udgifter går til løsningen af beredskabsopgaver, mens cirka
7 pct. vedrører hjælpefunktioner og administration, hvilket
der blev oprettet i december 2013.
anses som meget tilfredsstillende.
En anden styrkelse af beredskabet i 2015 er implementeringen af Hjemmeværnets flyvende kapacitet, der består Foruden resultatkravene er de anførte budgetter i tabel 4.1.
af to fly med avanceret sensorudstyr. Allerede gennemfør- hentet direkte fra den indgående resultatkontrakt mellem
te aktiviteter med de nye fly har vist, at kapaciteten udgør Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen. Som
et relevant supplement til Forsvarets kapaciteter inden for anført i afsnit 2.3 har Hjemmeværnskommandoen sidenhen
bl.a. humanitær eftersøgning, observation, indsatsledelse og initieret en reduktion af budgetterne primært som følge af
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en lavere bemanding af fastansatte og et lavere uddannelsesmæssigt aktivitetsniveau end først planlagt. De umiddelbare afvigelser mellem budget og forbrug skal ses i dette lys.
Således forekommer der en klar sammenhæng mellem de
opdaterede budgetter og det faktiske forbrug i 2015. 2015
var det første år for Hjemmeværnet med en ny opgavekontoplan. Den relativt store afvigelse på hjælpefunktioner og
generel ledelse og administration skal også ses i dette lys.
I grundbudgettet for 2016 er budgettet for denne opgave
reduceret til knap 30 mio. kr.

4.1 Beredskab
Hjemmeværnets beredskab er opdelt i tre opgaver:
• Opstilling: Opbygning af en struktur, der kan understøtte Hjemmeværnets frivillige soldater og reservepersonel i
Regional Føringsstruktur (fem mål).
• Uddannelse: Opbygning af beredskab gennem uddannelse og samtræning af Hjemmeværnets frivillige soldater og
personel i Regional Føringsstruktur (tre mål).
• Indsættelse: Støtte med frivillige soldater til Forsvaret og
samfundets samlede beredskab (fem mål).

Tabel 4.1.1. Målopfyldelse for beredskab.

Mål
1B Støtte til Forsvaret

2B Støtte til samfundet

Resultatkrav
Anmodninger fra Forsvaret skal
imødekommes i minimum 95 % af
tilfældene inden for rammerne af
Værnsfælles Forsvarskommandos
direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse

Anmodninger fra Politiet, det
kommunale beredskab og statslige
redningsberedskab samt SKAT skal
imødekommes i minimum 95 % af
tilfældene.

Opfyldelseskrav
Opfyldt
95 %.
Delvist opfyldt
93 – 95 %.

Resultat
Hjemmeværnskommandoen har
registeret 902 anmodninger om
assistance til Forsvaret, hvoraf 892
er imødekommet. Dette svarer til
en målopfyldelse på 98,9 %.

Ikke opfyldt
Under 93 %.

Målet er opfyldt.

Opfyldt
95 %.

Der er modtaget 1.421 anmodninger fra samfundets samlede
beredskab, hvoraf 1.411 er imødekommet inden for de fastlagte krav.

Delvist opfyldt
93 – 95 %.
Ikke opfyldt
Under 93 %.

Fra Politiet er der modtaget 1.370,
hvoraf 1.364 er imødekommet.
Der er modtaget 38 anmodninger
fra SKAT, hvoraf 34 er imødekommet, fem fra Beredskabsstyrelsen
og Region Nord, som alle er
imødekommet, samt otte
anmodninger fra BaneDanmark,
som også er imødekommet.
Samlet giver det en målopfyldelse
på 99,3 %.
Målet er opfyldt.

3B 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
95 %.
Delvist opfyldt
90 – 95 %.
Ikke opfyldt
Under 90 %.

Hjemmeværnet og Politiet har
evalueret 1.270 rekvisitioner. Heraf
er 99,7 % løst til Politiets tilfreds
hed. Kun fire rekvisitioner er ikke
løst tilfredsstillende.
Målet er opfyldt.
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Mål

Resultatkrav

4B Uvarslede indsættelser Hjemmeværnets uvarslede indsættelser skal være påbegyndt med
30 mand eller en besætning inden
for en time i minimum 95 % af
tilfældene.
Hjemmeværnet skal kunne øge
støtten med rekvireret personel
(op til 100 mand) inden for tre
timer i 100 % af tilfældene.
Hjemmeværnet har tillige en gennemsnitlig udrykningstid ved SAR
på under 45 min. (jf. resultatkontrakt fra SAR Danmark).

Opfyldelseskrav

Resultat

Beredskabskravet omkring indsættelser af personel samt Marinehjemmeværnets besætninger
efterleves således:

Hjemmeværnskommandoen har
i 2015 registreret 763 uvarslede
indsættelser, fordelt således:
• Hæren, Ingeniørregimentet: 302
• Søværnet, SAR + OILOBS: 69
• Politiet: 392

Opfyldt
95 %.
Delvist opfyldt
90 – 95 %.
Ikke opfyldt
Under 93 %.
Endvidere er resultatkravet for den
gennemsnitlige udrykningstid ved
SAR for Marinehjemmeværnets
fartøjer således
Opfyldt
Op til 45 minutters reaktionstid i
gennemsnit.
Delvist opfyldt
45 - < 60 minutters reaktionstid

Der er registreret syv uvarslede
indsættelser, hvor støtten ikke
nåede rettidigt frem.
Målopfyldelsen svarer til 99,1 %.
Hjemmeværnet har haft tre indsættelser, hvor der blev ønsket støtte
af mere end 30 personer. Disse er
alle blevet imødekommet inden for
beredskabskravet på tre timer.
Den gennemsnitlige reaktionstid for Hjemmeværnets skibe i
forbindelse med SAR og OIL-OBS
(miljø) er opgjort til 22 minutter.
Målet er opfyldt.

Ikke opfyldt
Mere end 60 minutters reaktions
tid.
5B Støtte til Skibs- og
Luftfartens Redningsråd

Hjemmeværnet skal på døgnbasis
opretholde mindst 27 fartøjer på
60 minutters beredskab, svarende
til i alt 9.855 beredskabsdøgn.
Kravet er 95 % målopfyldelse (jf.
resultatkontrakt fra SAR Danmark).

Opfyldt
95 %.
Delvist opfyldt
90 – 95 %.
Ikke opfyldt
Under 93 %.

Pr. 31. december 2015 er far
tøjernes samlede tid i fuld eller
delvis operativ status opgjort til
9.686 døgn.
Dette svarer til en målopfyldelse
på 98,3 %.
Målet er opfyldt.

6B 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
2015 har Hjemmeværnet fokus på
det internationale samarbejde ved
at gennemføre hovedaktiviteterne i
samarbejdsprogrammerne for:
• De skandinaviske lande, Norge
og Sverige
• USA, US National Guard
• Estland samt
• Georgisk National Guard

Opfyldt
De planlagte hovedaktiviteter i
de fire samarbejdsprogrammer er
gennemført.

Aktiviteterne med de udenlandske
samarbejdspartnere er gennemført
planmæssigt med naturlige løbende
tilpasninger.

Delvist opfyldt
De planlagte hovedaktiviteter i to af
de fire samarbejdsprogrammer er
gennemført.

Enkelte aflyste aktiviteter med
Estland har ikke betydning for
det samlede landeprogram, som
forløber til både estisk og dansk
tilfredshed.

Ikke opfyldt
Hovedaktiviteterne ved færre end
Der er med samarbejdspartnerne
to af de fire samarbejdsprogrammer enighed om, at de opstillede mileer gennemført.
pæle er opnået.
Målet er opfyldt.
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Mål

Resultatkrav

Opfyldelseskrav

Resultat

7B Gennemførelse af
lovpligtig uddannelse

Hjemmeværnet skal tilsikre, at
lovpligtig uddannelse for Hjemmeværnets frivillige gennemføres
inden for de første tre års medlemskab. 100% af de frivillige, som i
2015 optræder i aktiv struktur og
har været medlem af Hjemmeværnet i tre år, har gennemført den
komplette lovpligtige uddannelse
(medlemmer, der ikke opfylder
kravet, får opsagt kontrakten med
Hjemmeværnet).

Opfyldt
100 %.

I forhold til Hjemmeværnets aktive
styrke på 15.750 er opfyldelsesgraden 99,7 %, hvilket er tæt på
en målopfyldelse på 100 %.

Delvist opfyldt
90 – <100 %.
Ikke opfyldt
Under 90 %.

Pr. 31. december 2015 var der 46
personer, svarende til 0,3 %, der
ikke har gennemført fuld LPU inden for tre år. Der gøres naturligvis
tiltag overfor disse personer, men
generelt er der tale om et godt
resultat for gennemførelsen af den
lovpligtige uddannelse.
Målet er delvist opfyldt.

8B Personel på fører
niveau

Hjemmeværnets struktur skal være
bedre tilpasset til bemandingen, og
det er væsentligt, at førerniveauet
er udpeget. Ved udgangen af 2015
skal antallet af ubesatte førerstillinger være reduceret med 5 %
-point Der måles i f.t. bemandingen ultimo 2014.

Opfyldt
5 %.
Delvist opfyldt
0 - 5 %.
Ikke opfyldt
Stigning i antallet af ubesatte stillinger.

Der var den 31. december 2015
35,3 % ubesatte befalingsmands
stillinger i den frivillige struktur
mod 35,9 % den 31. december
2014.
Det har ikke været muligt at
rekruttere et tilfredsstillende antal
ansøgere. Der vurderes at være
flere årsager hertil. Disse vil blive
søgt afdækket i forbindelse med
kommende chefmøder og lignende
i Hjemmeværnet. Således vil emnet
være et fokusområde i 2016.
Målet er delvist opfyldt.

9B Fastholdelse og
rekruttering

Hjemmeværnet skal øge sin robus- Opfyldt
thed. Derfor er følgende parametre Tre af de fire krav er opfyldt.
vigtige:
Delvist opfyldt
• Aktivstyrken skal fastholdes (der To af de fire krav er opfyldt.
måles i forhold til styrketallet
ultimo 2014).
Ikke opfyldt
• 1000 nye medlemmer i aldersFærre end to krav er opfyldt.
gruppen 18-32.
• 35 % har en værnsuddannelse.
• 18 % er kvinder.

Der er i 2015 tilgået 1.276 nye
medlemmer, hvoraf 247 er kvinder,
svarende til 19,4 %, og 474 er tidligere værnepligtige, hvilket svarer
til 37,1 %.
Der er tilgået 821 personer i
aldersgruppen 18 – 32 år.
Omfanget af aktivstyrken var
15.750 pr. 31. december 2015 mod
15.858 pr. 31. december 2014,
svarende til 99,3 %, hvilket stort
set er en fastholdelse. Tidligere års
reduktion af den aktive styrke er i
2015 stoppet.
To af de fire delkrav er dermed
opfyldt.
Målet er delvist opfyldt.
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Mål

Resultatkrav

10B Holdnings
undersøgelse

Hjemmeværnet skal være velanset i Opfyldt
befolkningen:
Begge krav er opfyldt.
• Minimum 70 % af befolkningen mener, at Hjemmeværnets
frivillige soldater bidrager til
at skabe sikkerhed og tryghed i
Danmark.
• Minimum 70 % af befolkningen
har tillid eller stor tillid til, at
Hjemmeværnet kan løse sine
opgaver.

Opfyldelseskrav

Delvist opfyldt
Kun et krav er opfyldt.
Ikke opfyldt
Ingen krav er opfyldt.

REEVAPOL-platformen og erfaringerne fra arbejdet med denne
anvendes som udgangspunkt til
påbegyndelse af pilotprojektperiode med rekvirenter fra Forsvaret.
På sigt er det målet, at alle Hjemmeværnets samarbejdspartnere
rekvirerer støtte gennem dette
system.

I henhold til Danmarks Statistiks
årlige undersøgelse af befolkningens holdning til Hjemmeværnet
for 2015 kan det udledes:
90 % af danskerne mener, at Hjemmeværnet i nogen eller i høj grad
bidrager til at skabe sikkerhed og
tryghed i Danmark.
81 % af danskerne har tillid eller
stor tillid til, at Hjemmeværnet kan
løse sine opgaver.

Holdningsundersøgelsen om Hjemmeværnet gennemføres hvert år af
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
11B Implementere et
elektronisk rekvireringsog evalueringssystem til
rekvirering af støtte fra
Hjemmeværnet

Resultat

Målet er opfyldt.

Opfyldt
Rekvirerings-og evalueringssystemet opstartes som pilotprojekt
for alle nationale operationer/-aktiviteter, der gennemføres til støtte
for samarbejdspartnere i Forsvaret.
Delvist opfyldt
Rekvireringssystemet opstartes
som pilotprojekt inden for enten
landbaserede, maritime eller luftbårne operationer/aktiviteter.
Ikke opfyldt
Rekvireringssystemet er ikke taget
i anvendelse i 2015.

Det har siden 2013 været Hjemmeværnskommandoens hensigt at
udvide REEVAPOL til anvendelse
ved flere samarbejdspartnere og i
en udbygget form, så registrering
af de frivilliges aktiviteter kunne
integreres.
Af tekniske årsager har det endnu
ikke været muligt at indarbejde
rekvireringssystemet i den nye
version af HJV.DK.
Det har været Hjemmeværnskommandoens hensigt at udvide
REEVAPOL til anvendelse ved
flere samarbejdspartnere og i en
udbygget form, så registrering af
de frivilliges aktiviteter kunne integreres. Samtidig har det været hensigten at indarbejde rekvireringssystemet i den nye version af HJV.
DK. Det har dog ikke været muligt
at få dette resultatkrav opfyldt af
ressourcemæssige årsager. Generelt
skal det bemærkes, at målets konkrete opfyldelse det pågældende
år afhænger af en række eksterne
faktorer, herunder samarbejdspartneres ressourceafgivelse mv., og
målet indgår af samme årsag ikke
fremadrettet af Hjemmeværnets
mål- og resultatplan for 2016.
Målet er ikke opfyldt.
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Mål

Resultatkrav

Opfyldelseskrav

Resultat

12B Udvide
Hjemmeværnets
støtte til Forsvaret

Hjemmeværnet øger sit operative
samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). I 2015 har
Hjemmeværnet derfor fokus på:

Opfyldt
Fire af de fem krav er opfyldt.

Hærstaben:

• Opstilling af en ny kapacitet
– Hjemmeværnets Fly-vende
Kapacitet.
• Videreførelse af fire pilotprojekter fra Hærstabens emnekatalog
omkring opstilling af kapaciteter
til støtte for Danske Division,
kampbataljoner og kampgrupper.
Kapaciteterne skal bidrage til
Hjemmeværnets generelle støtte
til VFK.

Følgende fire projekter er operative:
Delvist opfyldt
Tre af de fem krav er opfyldt.
Ikke opfyldt
Færre end tre af de fem krav er
opfyldt.

Projekt 7: ”Støtte til Pårørendecenter”:
HJV støtter Garnisonsstøtteelementer
til opstilling af pårørendecenter ifm.
særlige hændelser. Projektet er operativt og forankret ved Totalforsvarsregion Sjælland, dog uden at have været
aktiveret endnu.
Projekt 9: ”Ceremonielle opgaver”:
Projektet er operativt og forankret ved
Den Værnsfælles Forsvarskommando.
Projekt 10: ”Støtte til Jægerkorpset”:
Projektet er operativt og forankret
ved Hjemmeværnskommandoen i
samarbejde med Specialoperations
kommandoen.
Projekt 10a: ”Forplejningsgrupper”:
Projektet er operativt og forankret
ved Totalforsvarsregion Nord- og
Midtjylland. Dette projekt præges af
stor tilfredshed med markant synlighed
for Hjemmeværnet og motivation for
Hjemmeværnets frivillige.
Projekt 10b: ”Sikkerhedspersonel”:
Projektet er operativt og forankret
ved Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og
Sønderjylland.
Flyprojektet:
Hjemmeværnet modtog det første fly
i maj 2015 og det andet i august 2015.
Besætningerne er omskolet og har i
efteråret gennemført træningsflyvninger i samarbejde med Copenhagen
Air Taxi.
Tilladelse til at udføre flyvning blev
givet af Trafik- og Byggestyrelsen den
17. december 2015. Kapaciteten kan
fra årsskiftet 2015/16 udføre indledende operative flyvninger og oprette
beredskab i kortere perioder. I løbet at
2016 udbygges opgavevaretagelsen og
beredskabet styrkes.
Målet er opfyldt.
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Mål

Resultatkrav

Opfyldelseskrav

Resultat

13B Krav til vedligeholdelse af grundlæggende
militære færdigheder

Aktive medlemmer, der har gennemført den lovpligtige uddannelse
(LPU), skal årligt gennemføre
aktiviteter, der indeholder skydning
og førstehjælp.

Opfyldt
70 % af de aktive, med gennemført lovpligtig uddannelse, har
gennemført aktiviteter i skydning
og førstehjælp.

Der forefindes ikke eksakte
opgørelser af dette resultatkrav,
hvilket skyldes administrative
forenklinger og omlægninger i
registreringssystemet i 2015.

Delvist opfyldt
60-70 % har gennemført aktiviteter som anført.

På baggrund af chefvurderinger fra
Hær-, Marine-, Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet kan Hjemmeværnskommandoen imidlertid
konkludere, at minimum 70 % af
den aktive styrke har gennemført
aktiviteter, der indeholder skydning
og førstehjælp.

Ikke opfyldt
Færre end 60 % har gennemført
aktiviteter som anført.

Manglende gennemførsel af de
nævnte aktiviteter vil, efter en
chefvurdering, medføre overførsel
til Hjemmeværnets reservestyrke.
Målet er opfyldt.
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4.2 Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration
Tabel 4.2.1. Målopfyldelse for hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

Mål

Resultatkrav

Opfyldelseskrav

Resultat

1H Anvendelse af LEAN

Hjemmeværnet iværksætter implementering af den foreliggende
Lean-strategi for Hjemmeværnets
organisation.

Opfyldt
Den foreliggende Lean-strategi for
Hjemmeværnets organisation
er godkendt. Implementering af
strategien iværksættes gennem en
implementeringsplan. Der kan
dokumenteres anvendelse af
Lean-værktøjer, og der kan opgøres
gevinster på minimum 10%.

Hjemmeværnets Lean-strategi er
godkendt, og der er udsendt en
implementeringsplan.

Hjemmeværnet igangsætter
anvendelse af Lean-værktøjer i
organisationen og implementerer
nye løsninger, der sikrer gevinster
på minimum 10 procent.
Gevinsterne kan have forskellig
karakter, f.eks. tidsbesparelser,
reduktion i sygefravær, øget medarbejdertilfredshed. Alle gevinster
skal kvalifceres.
Kravet om anvendelse af Lean kan
evt. kobles til ét eller flere af de
øvrige resultatkrav.

Hjemmeværnet deltager i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses
projekt om nedbringelse af portoudgifter til fysisk post.

Projektet har afledt en besparelse
på 25 % i portoudgifter i 2015 i
Delvist opfyldt
Den foreliggende Lean-strategi for forhold til udgiftsniveauet i 2014.
Hjemmeværnets organisation
Målet er opfyldt.
er godkendt. Implementering af
strategien værksættes gennem en
implementeringsplan. Der kan
dokumenteres anvendelse af
Lean-værktøjer, og der kan opgøres
gevinster på op til 10 %.
Ikke opfyldt
Den foreliggende Lean-strategi
for Hjemmeværnets organisation
godkendes ikke.
Der kan ikke dokumenteres anvendelse af Lean-værktøjer.

2H Implementering af
forsvarsforlig 2013-2017

Hjemmeværnets budgetanalyse
forventes afhængig af den forestående politiske proces at danne
grundlag for implementering af
aftale om Forsvarets ordning 20132017. Følgende milepæle skal
gennemføres i 2015:
• Flytning af Hjemmeværns
kommandoen til Vordingborg
• Udarbejdelse af godkendt implementeringsplan for gældende
forsvarsforlig.

Opfyldt
Hvis begge krav er opfyldt.
Ikke opfyldt
Hvis begge krav ikke er opfyldt.

Hjemmeværnskommandoen er den
1. august 2015 flyttet til Vordingborg kaserne, og kravet om flytning
i 2015 opfyldes dermed.
Processen vedrørende udarbejdelse af beslutningsoplæg til en
implementeringsplan indledtes
6. juli 2015. Kravet herom blev
formuleret ultimo 2014 ud fra den
forudsætning, at grundlaget for
Hjemmeværnskommandoens udarbejdelse af en implementeringsplan
ville foreligge i løbet af 2015.
Da denne forudsætning ikke er blevet opfyldt, medregnes denne del
af kravet ikke i målopfyldelsen.
Målet er opfyldt.
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3H Implementering af ny
virksomhedsmodel

Hjemmeværnet har i 2013-2014
arbejdet med at udvikle en samlet
styrings- og virksomhedsmodel,
der i højere grad afspejler Hjemmeværnets operative grundlag.
Denne model afspejler, at Hjemmeværnets primære operative
opgave er at levere beredskab.
Den samlede model er taget i brug
fra 1. januar 2015.

Opfyldt
Hjemmeværnet kan dokumentere,
at den nye styrings- og virksomhedsmodel anvendes i resultatkontrakten, årsprogrammet og i
finanslovsteksten samt at virksomhedsmodellen danner skabelon for
den efterfølgende rapportering.

Finansloven, resultatkontrakten,
årsprogrammet og nærværende rapportering er udarbejdet i
overensstemmelse med den nye
virksomhedsmodel.
Målet er opfyldt.

Delvist opfyldt
Hjemmeværnet kan dokumentere
anvendelse i to af de tre anførte
rammedokumenter.
Ikke opfyldt
Hjemmeværnet kan ikke dokumentere anvendelse i mere end et af de
tre anførte rammedokumenter.

4H Styrke veteranområdet

Hjemmeværnet vil i 2015 i tæt
samarbejde med Veterancentret
arbejde for at tilbyde veteraner
støtte i f.m. rehabilitering. Fokus
vil især være på besættelse af de
praktikpladser, Hjemmeværnets
myndigheder har tilbudt at stille
til rådighed for Veterancentret.
Hjemmeværnet kan stille 15 praktikpladser til rådighed.

Opfyldt
Hjemmeværnet stiller til stadighed
Hjemmeværnet kan stille minimum mindst 15 praktikpladser med
15 praktikpladser til rådighed.
et bredt og varieret jobindhold
til rådighed for Veterancenteret.
Delvist opfyldt
Der er tale om en ramme som
Hjemmeværnet kan stille minimum Veterancenteret efter eget valg kan
13 praktikpladser til rådighed.
udnytte. Hjemmeværnet har ingen
aktuelle planer om at skære ned i
Ikke opfyldt
ordningen.
Hjemmeværnet kan stille færre
end 13 praktikpladser til rådighed. Målet er opfyldt.

5H Sundhed og trivsel

Det gennemsnitlige kort
tidssygefravær blandt Hjemmeværnets fastansatte medarbejdere
reduceres.

Opfyldt
Sygefraværet er opgjort til 4,9 dage
Det gennemsnitlige korttidssygei 2015, hvilket er en fastholdelse af
fravær reduceres med 2 % i forhold det gode resultat fra 2014.
til 2014.
Opmærksomheden henledes
Delvist opfyldt
på, at udgangspunktet – det lave
Ved fastholdelse af niveauet for
sygefravær i 2014 – er vanskeligt at
2014.
forbedre. Dette understreges af den
omstændighed, at Rigsrevisionen i
Ikke opfyldt
2015 har betegnet Hjemmeværnets
Under niveauet for 2014.
varetagelse af området som værende meget tilfredsstillende.
Målet er delvist opfyldt.
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6H Styrket prognosesikkerhed

Med udgangspunkt i Hjemmeværnets grundbudgetnotat for 2015,
herunder de her nævnte forudsætninger og usikkerhedsfaktorer,
opstilles krav til prognosepræcisionen.

Opfyldt
Afvigelsen holdes inden 		
for 5 % i alle kvartaler.
Delvist opfyldt
Afvigelsen i maksimalt et kvartal
overstiger 5 %.

Den kvartalsvise afvigelse for
grundbudget (1. kvartal) og
Ikke opfyldt
de løbende prognoser (2.-4.
Afvigelsen i mere end et kvartal
overstiger 5 %.
kvartal) i styrelsens bidrag til
udgiftsopfølgningerne minimeres.
Kvartalsafvigelserne opgøres
netto bagudrettet/fremadrettet i
kr. netto på hovedkonto. Endvidere skal kvaliteten af eventuelle
afvigelsesforklaringer øges, således
at afvigelser kan knyttes entydigt til
ændring af aktiviteter, periodeforskydninger mv.

De konstaterede afvigelser i tre af
de fire kvartaler er mindre end 5
%. Kun i tredje udgiftsopfølgning,
hvor Hjemmeværnets prognose
blev reduceret med 15 mio.kr.,
var afvigelsen større end 5 %.
Forklaringerne hertil var primært
den ekstraordinært høje personaleomsætning samt en række aktivitetsmæssige forskydninger mellem
perioderne.
Målet er delvist opfyldt.

Flyverhjemmeværnet fik i 2015 to nye fly af typen Britten-Norman BN2A Defender. Med de nye flys mange muligheder og en helt ny struktur for kapaciteten kan Hjemmeværnet støtte en bredere vifte af opgaver end tidligere for både Forsvaret og det civile samfund.
Foto: Ole Bo Jensen.
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4 5 Regnskab
6 7 8 9 10

2

5.1 Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Regnskabsbekendtgørelsen, Finansloven og retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV), dog med enkelte undtagelser
som angivet nedenfor.

ekst. Til større, teksttunge publikationer
Hjemmeværnet er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig
relse 2005

virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Hjemmeværnet indgår i virksomheden med CVR
nr. 16 28 71 80.
Hjemmeværnets aktiver og passiver indeholdes i én samlet balance for virksomheden med CVR nr. 16 28 71 80 og
afrapporteres i den samlede årsrapport for følgende styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse,
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet for Hjemmeværnet er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet
alle bevillinger er udgiftsbaserede. Der henvises i øvrigt til
beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for
2015 for virksomheden med CVR nr. 16 28 71 80.
Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, som Hjemmeværnet er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

5.2 Bevillingsregnskab
Årets resultat er et overskud på 0,3 mio. kr. Den nøje overensstemmelse mellem budget og regnskab skal ses i det lys,
at der i 2015 løbende er gennemført reguleringer af Hjemmeværnets bevilling, i alt netto -48,3 mio. kr., med henblik
på at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug.
Årsagerne til reguleringerne er beskrevet i afsnit 2.3.

nopqrstuvwxyzæøå
k l m n o p q r s t u v w x y z æBudget
øforå2016 afspejler Hjemmeværnets grundbudget for
Regnskabet i denne årsberetning indeholder alene et udgiftsbaseret driftsregnskab og tilhørende noter og skal derfor ses
som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden
med CVR nr. 16 28 71 80.

2016. I forhold til Finanslov 2016 forekommer der mindre
driftsmæssige reguleringer (netto -0,9 mio.kr.), som er
gennemført netto på SKS konto 22.

mnopqrstuvwxyzæøå
k l m n o p q r st uvw xy z æ ø å
Tabel 5.2.1 Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio. kr.)

§ 12.24.01.
Hjemmeværnet

Regnskab 2014

Budget 20151

Regnskab 2015

opqrstuvwxyzæøå
m n o p q r s t uvw xy z æ ø å
Udgifter

Afvigelse

Budget 20162

475,1

462,3

462,1

0,2

489,4

-0,5

-0,5

-0,6

0,1

-0,5

Resultat, brutto

474,6

461,8

461,5

0,3

488,9

Bevilling, netto

489,9

461,8

461,8

0,0

488,9

15,3

0,0

0,3

-0,3

0,0

Indtægter

Resultat, netto

9

1
2

Budget 2015 er finanslov og tillægsbevilling.
Budget 2016 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet.
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Tabel 5.2.2. Regnskabs- og budgetspecifikation

§ 12.24.01. Hjemmeværnet

Regnskab
2015

Budget
2016

Nettoudgift

461,5

488,9

Udgift

462,1

489,4

2,5

3,0

345,2

366,5

16. Husleje, leje af arealer, leasing
18. Lønninger / personaleomkostninger
19. Fradrag for anlægsløn
22. Andre ordinære driftsomkostninger
26. Finansielle omkostninger
43. Interne statslige overførselsudgifter
44. Tilskud til personer
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

-

-

104,7

108,5

0,0

-

-

-

9,7

11,1

0,0

0,3

Indtægt

-0,6

-0,5

11. Salg af varer

-0,6

-0,5

21. Andre driftsindtægter

0,0

0,0

25. Finansielle indtægter

0,0

0,0

30. Skatter og afgifter

0,0

0,0

33. Interne statslige overførselsindtægter

0,0

0,0

Note: Budget 2016 er netto lig Hjemmeværnets grundbudget for 2016.

Tabel 5.2.3 Bevillingsafregning (mio. kr.)

Hovedkonti

Bevilling

Regnskab

Årets overskud

Disponibelt
overskud der
bortfalder

Akkumuleret
overskud til
videreførelse

Driftsbevilling §
12.24.01
Lønsum

348,7

345,2

3,5

0,0

14,3

Øvrig drift

113,1

116,4

-3,3

0,0

44,3

Driftsbevilling i alt

461,8

461,5

0,3

0,0

58,5

Note: Der er foretaget afrunding på første decimal.

Årets økonomiske resultat er et overskud til videreførelse
på 0,3 mio. kr. Det lille mindreforbrug på lønsum skyldes
tilbageholdenhed med genbesættelse af stillinger i Hjemmeværnets ressort som følge af den pågående proces vedrørende beslutning om Hjemmeværnets struktur og virke samt
en ekstraordinær høj personaleomsætning. Størstedelen af

mindreforbruget er anvendt til at dække et lille merforbrug
på øvrig drift, som skyldes, at flere frivillige soldater end
forventet ultimo året har fået afsluttet afregningen af omkostningsdækkende ydelser fra lokale aktiviteter, herunder
kilometerpenge.

Tabel 5.2.4 Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonti

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Ultimo 2014

Resultat 2015

Ultimo 2015

Driftsbevilling §
12.24.01

0,0

42,9

58,3

0,3

58,5

Samlet resultat

0,0

42,9

58,3

0,3

58,5

Note: Der er foretaget afrunding på første decimal.
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Med årets resultat forøges Hjemmeværnets akkumulerede
resultat marginalt med 0,3 mio. kr. til 58,5 mio. kr.

5.3 Note
Tabel 5.3.1 Personaleomkostninger (antal årsværk)

Tabel 5.3.2 Tilgang og afgang medarbejdere

(antal årsværk)

2015

Budget 2016

2015

Officerer

208

222

Tilgang af medarbejdere

80

Stampersonel

112

114

Afgang af medarbejdere

83

Værnepligtige

0

0

I alt

-3

Civile

239

241

Kontraktansatte

37

30

I alt

596

607

3

Note: Frivillige soldater i Hjemmeværnet er ikke omfattet af opgørelsen af antal
årsværk.
Note: I opgørelsen af kontraktansatte i 2015 indgår rådighedstjeneste i den regionale
føringsstruktur.

Tabel 5.3.3 Hjemmeværnets direkte omkostningstræk

Styrelse (mio. kr.)

2014

2015

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

76,2

76,6

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

46,2

47,7

Øvrige

-2,6

-2,0

Hjemmeværnets samlede direkte omkostningstræk

119,8

122,3

Tabel 5.3.3 viser Hjemmeværnets direkte omkostningstræk.
Det fremgår, at Hjemmeværnets forbrug overordnet er
stabilt fra 2014 til 2015. Omkostningstrækket indeholder
eksempelvis omkostninger i forbindelse med anvendelse af
køretøjer, Forsvarets etablissementer og IT-ydelser.

4. maj arrangement:
”Over hele landet markerede Hjemmeværnet 70-året for Danmarks
befrielse; her på Fyn. Hvert år lægger Hjemmeværnets frivillige soldater og ansatte kranse og mindes den krig, som er den direkte årsag
til oprettelsen af Hjemmeværnet. Foto: Inge Jagd Sørensen.”

3

De budgetterede årsværk er hentet fra forslag til finanslov 2016.

Hjemmeværnet | 23

5 6 Ledelsespåtegning
7 8 9 10
Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse, nr. 70
af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen.

6.1 Påtegning
Chefen for Hjemmeværnet tilkendegiver hermed:

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven som
Hjemmeværnet er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse
med bevillingskontrollen for finansåret 2015:

større, teksttunge publikationer
§12.24.01Hjemmeværnet
05

rstuvwxyzæøå
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• For koncernstyringsdirektøren, at underskriveren ikke er
bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og at
det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der
vedrører driften for pågældende styrelse i regnskabsåret.
Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
• For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målopstillingen og målrapporteringen på resultatkontrakten er fyldestgørende, at der er
adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen i
årsberetningen bygger på, at der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger,
der indgår i årsrapporten.

pqrstuvwxyzæøå
2016z æ ø å
n o p q r s Vordingborg,
t u vdenw7. marts
xy
Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

tuvwxyzæøå
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z æ den
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Bjørn I. Bisserup
Koncernstyringsdirektør

Vordingborg, den 7. marts 2016

Bjarne Laustsen
Kommitteret for Hjemmeværnet

København, den

Thomas Ahrenkiel
Departementschef
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