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Indledning  
Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriet 
og er gældende for 2019.  
 
Hjemmeværnskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet, der har til formål at støtte 
Forsvarets opgaveløsning samt levere støtte til samfundets samlede beredskab.  
 
Hjemmeværnskommandoen er den øverste myndighed i Hjemmeværnet. Det er Hjemmeværns-
kommandoens opgave, inden for lov om Hjemmeværnet samt de af Folketinget opstillede ram-
mer, at definere mål for virksomheden i Hjemmeværnet og stille de nødvendige midler til rådig-
hed. Dette sker dels gennem udvikling og formulering af strategier, dels ved at udgive de nødven-
dige direktiver og bestemmelser for Hjemmeværnets myndigheders virke. Herudover føres der 
tilsyn med og kontrol af den operative opgaveløsning, uddannelsesvirksomheden samt den gene-
relle styring og forvaltning. Hjemmeværnskommandoen ledes af hjemmeværnsledelsen, der i det 
daglige støttes af Hjemmeværnsstaben. Hjemmeværnet er organiseret med et hærhjemmeværn, 
et marinehjemmeværn, et flyverhjemmeværn samt en hjemmeværnsskole.  
 
Hjemmeværnets virke er overordnet fastlagt i lov om Hjemmeværnet af 9. februar 2007 med ef-
terfølgende lovændring nr. 1552 af 13. december 2016.  
 
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, der er organiseret, udrustet og ud-
dannet til at støtte det militære forsvar. Hjemmeværnet støtter først og fremmest ved at opstille 
et beredskab, der kan supplere og understøtte Forsvarets robusthed ved løsning af pålagte opga-
ver i fred, krise og krig. I kraft af Hjemmeværnets organisering som en landsdækkende militær 
organisation med lokal forankring er Hjemmeværnet tillige velegnet til at understøtte aktørerne i 
samfundets samlede beredskab, hvor Hjemmeværnet i lighed med støtten til Forsvaret understøt-
ter, supplerer og sikrer robustheden for de øvrige sektoransvarlige myndigheder.  
 
Hjemmeværnet skal på lang sigt fastholde støtten til Forsvaret med relevante kapaciteter, der i 
videst mulige omfang kan anvendes i hele konfliktspektret. Udviklingen af Hjemmeværnet skal 
sikre, at de opstillede enheder og kapaciteter er relevante og effektive samt tilpasses udviklingen 
på det sikkerhedspolitiske område. Hjemmeværnet skal yde et substantielt bidrag til det nationale 
forsvar i fred, krise og krig til både Forsvaret og samfundets samlede beredskab, herunder mod-
tagelse af NATO-enheder i Danmark. Internationalt skal Hjemmeværnet kunne understøtte For-
svarets opgaveløsning. Dette kan ske ved at yde støtte til uddannelse mv. forud for udsendelse 
eller ved at bidrage med enheder og enkeltpersoner under udsendelse.  
 
Når Hjemmeværnets kapaciteter ikke direkte anvendes til forsvaret af Danmark, kan disse anven-
des til andre samfundsrelaterede opgaver til støtte for sektoransvarlige myndigheder, eksempelvis 
ved at levere støtte til politiets opgaveløsning eller til Danmarks eftersøgnings- og redningstjene-
ste (SAR Danmark). Udviklingen skal endvidere sikre, at den enkelte hjemmeværnssoldat også i 
fremtiden løser relevante opgaver, som er afpasset den enkeltes kompetencer og tid til rådighed. 
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Det strategiske målbillede 
Hjemmeværnskommandoen arbejder efter den koncernfælles mission og vision for Forsvarsmini-
steriets område: 
 
Mission: 
 Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. 

Vision: 
 Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi 

sammen råder over. 

 Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. 

 Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. 

 
Hjemmeværnet arbejder sammen med den øvrige del af Forsvarsministeriets koncern for Dan-
marks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.  
 
Det er Hjemmeværnskommandoens hensigt, at Hjemmeværnet gennem opstilling og uddannelse 
af Hjemmeværnets kapaciteter leverer et relevant og effektivt beredskab, der kan støtte Forsvaret 
og det danske samfunds øvrige beredskab.  
 
For at realisere Hjemmeværnets overordnede hensigt har Hjemmeværnskommandoen med afsæt 
i Hjemmeværnets kerneopgaver identificeret fem strategiske pejlemærker, der skal fungere som 
Hjemmeværnskommandoens fundament for de kommende års virksomhed, hvor der vil blive lagt 
særlig vægt på, at Hjemmeværnet bidrager til Danmarks sikkerhed. 
 
Strategiske pejlemærker 
 
1. Hjemmeværnet leverer bidrag til Danmarks sikkerhed gennem støtte til Forsvaret og samfun-
dets samlede beredskab. 
 
Hjemmeværnet skal til enhver tid kunne efterleve opstillede beredskabskrav til sikring af Dan-
marks interesseområder med efterspurgte kapaciteter til støtte for Forsvaret og samfundets sam-
lede beredskab. 
 
Hjemmeværnet leverer på anmodning varslet såvel som uvarslet støtte til de sektoransvarlige 
myndigheder inden for samfundets samlede beredskab. 
 
Det er Hjemmeværnskommandoens ambition, at beredskabet effektivt og troværdigt til enhver tid 
kan levere de efterspurgte kapaciteter til støtte for det danske samfund. 
 
2. Hjemmeværnet er en anerkendt samarbejdspartner, der kendetegnes ved professionalisme i 
opgaveløsningen. 
 
Hjemmeværnet skal gennem sin opgaveløsning sikre, at samarbejdspartnere anerkender og 
værdsætter den indsats og støtte, som Hjemmeværnet leverer, og derfor fortsat ser Hjemmevær-
net som en relevant samarbejdspartner.  
 
Gennem brugerevaluering på indsættelses- og støtteområdet skal Hjemmeværnet løbende sikre 
levering af tilfredsstillende støtte på en effektiv, professionel og ressourcebevidst måde. 
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3. Udvikling af Hjemmeværnet på baggrund af forligs- og udviklingsinitiativer i forsvarsforlig 
2018-2023. 
 
Hjemmeværnskommandoen opstiller for 2019 relevante faglige mål for implementering af forligs- 
og udviklingsrelaterede initiativer. Dette sker koordineret med Forsvarsministeriet og øvrige sty-
relser i koncernen. Herunder sker der løbende statusrapportering på Hjemmeværnets forligs- og 
udviklingsinitiativer, således at kvalitet og fremdrift for processen sikres.  
 
4. Hjemmeværnet opstiller veluddannede, relevante og efterspurgte kapaciteter, der sikrer 
Hjemmeværnets opgaveløsning. 
 
Hjemmeværnet opstiller og uddanner relevante og efterspurgte kapaciteter gennem en effektiv og 
ressourcebevidst uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Soldaternes kvalifikationer vedligeholdes og 
udvikles ved gennemførelse af relevante og udviklende aktiviteter på uddannelses- og øvelsesom-
rådet samt gennem indsættelser. 
 
Hjemmeværnets kapaciteter evalueres løbende med henblik på at udvikle og tilpasse disse, såle-
des at de afspejler det operative behov. Herunder har Hjemmeværnet fokus på fastholdelse af 
nuværende medlemmer samt rekruttering af nye, således at den aktive styrke er tilstrækkelig 
robust til at kunne løse pålagte opgaver. 
 
5. Hjemmeværnet skal forstærke cyber- og informationssikkerheden. 
 
Cybertruslen er meget høj, og det er hele ministerområdets ansvar at gå forrest på cyber- og 
informationssikkerhedsområdet. Forsvarsforliget vil styrke robustheden af det danske samfunds 
forsvar mod cyberangreb, og dette vil også have prioritet i vores egen opgaveløsning og drift.  
 
Hjemmeværnskommandoen vil have særligt fokus på at øge cyber- og informationssikkerheden 
gennem implementering af ledelsesstandarden for informationssikkerhed (ISO 27001). Standar-
den skal bidrage til etablering af kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til Hjemmevær-
nets risikoprofil. 
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Mål for 2019  
Hjemmeværnskommandoen har for 2019 udpeget 10 strategiske og prioriterede mål for virksom-
heden. Alle mål relaterer sig til Hjemmeværnets hovedopgaver – opstilling, uddannelse, indsæt-
telse (herunder både beredskab og støtte) samt generel ledelse og administration. Målene skal 
underbygge Hjemmeværnets virksomhed vedrørende opstilling af beredskab samt levering af støt-
te til Forsvaret og øvrige samarbejdspartnere i samfundets samlede beredskab. 
 
Målene for 2019 er udvalgt efter en intern strategiproces med henblik på at sikre en prioriteret 
fokus og strategisk retning i opgaveløsningen samt Hjemmeværnets fortsatte udvikling. Målene 
tager udgangspunkt i Hjemmeværnets definerede kerneopgaver med tilhørende ydelseshierarki 
for Hjemmeværnets virksomhed. 
 
Mål A: Støtte til Forsvaret 
Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter Forsvarets opgaveløsning ved både varsle-
de og uvarslede indsættelser. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet med relevante kapaciteter imødekomme anmodninger om støt-
te og levere soldater, skibe og fly til Forsvarets myndigheder. 
 

 

 Sammenhængen mellem det strategiske målbillede og de konkrete mål fremgår af ovenstående figur, som viser 
Hjemmeværnskommandoens 10 strategisk prioriterede mål.  

Strategisk pejlemærke 3: 
”Udvikling af 
Hjemmeværnet” 

Strategisk pejlemærke 2: 
”Professionel og 
anerkendt” 

Strategisk pejlemærke 1: 
”Beredskab og støtte” 

Strategisk pejlemærke 4: 
”Opstilling af kapaciteter” 

Mål A: Støtte til Forsvaret 

Mål B: Støtte til samfundet 

Mål D: Pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer 

Mål E: Bevogtningskapacitet 

Mål F: Infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet 

Mål G: Fartøjskapacitet 

Mål H: Flykapacitet 

Mål I: Aktivstyrken Strategisk pejlemærke 5: 
”Cyber- og 
informationssikkerhed” 

Mål J: Cyber- og informationssikkerhed 

Mål C: Opbygning af Totalforsvarsstyrken 
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Målet er nået, når Hjemmeværnet blandt andet på baggrund af antal løste opgaver, reaktionstid 
ved SAR1 og rydningsassistancer samt Forsvarets generelle tilfredshed med opgaveløsningen sam-
let vurderer, at man på tilfredsstillende vis har leveret støtte til Forsvaret. 
 
Mål B: Støtte til samfundet 
Det er målet, at Hjemmeværnet på anmodning støtter samfundets samlede beredskabs opgave-
løsning ved både varslede og uvarslede indsættelser. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet med relevante kapaciteter imødekomme anmodninger om støt-
te og levere soldater, skibe og fly til politiet, Beredskabsstyrelsen, de kommunale beredskaber og 
andre interessenter i samfundets samlede beredskab. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af blandt andet antal løste opgaver, reaktionstid 
samt politiets tilfredshed med opgaveløsningen samlet vurderer, at man på tilfredsstillende vis har 
leveret støtte til samfundets samlede beredskab. 
 
Mål C: Opbygning af Totalforsvarsstyrken 
Det er målet, at Hjemmeværnet i forligsperioden har opbygget størstedelen af Totalforsvarsstyr-
ken samt i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har gennemført de 
til projektet hørende materielanskaffelser. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnskommandoen i 2019, fokusere på at udarbejde det konceptuelle 
grundlag for Totalforsvarsstyrken. Det omfatter bl.a. rammer og retningslinjer for anvendelsen af 
kapaciteten samt koordination af opgave- og ansvarsfordeling med øvrige involverede styrelser. 
 
Målet er nået, såfremt Hjemmeværnskommandoen medio 2019, i samarbejde med Forsvarskom-
mandoen og øvrige involverede styrelser, har udarbejdet et basiskoncept for Totalforsvarsstyrken 
og på baggrund heraf inden årets udgang har indledt overførsel af hjemsendte værnepligtige fra 
det nuværende Totalforsvarsregister til de nye Totalforsvarsstyrkeenheder.  
 
Mål D: Pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer 
Det er målet, at der ved Marinehjemmeværnet gennemføres et pilotprojekt med afprøvning af 
mindre, hurtiggående skibe med henblik på at bidrage til beslutningsgrundlaget for den fremtidige 
fartøjssammensætning ved Marinehjemmeværnet. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2019 have fokus på færdiggørelse af plan for pilotforsøgets 
gennemførelse samt opstart af testsejlads. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet har udarbejdet en plan for gennemførelse og evaluering mv. af 
pilotprojektet samt Marinehjemmeværnet har indledt initialafprøvningen af leverede fartøjer. 
 
Mål E: Bevogtningskapacitet 
Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller bevogtningskapaciteter, der kan varetage 
landmilitære bevogtningsopgaver. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2019 have fokus på at udbygge den nuværende beredskabs-
styrke. Kapaciteten kan med kort varsel indsættes til støtte for Forsvarets opgaveløsning, men 
kan også anvendes til støtte for samfundets samlede beredskab. 
                                               
1 Search and Rescue. 
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Målet er nået, når Hjemmeværnet har øget styrketallet for beredskabsstyrken med 10 % i forhold 
til ultimo 2018. 
 
Mål F: Infanteri- og motoriseret overvågningskapacitet 
Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller kapaciteter, der kan varetage landmilitære 
opgaver relateret til bevogtning og overvågning mm. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2019 fortsat have særlig fokus på førerpersonellet til Hjem-
meværnets opstillede infanteri- og motoriserede overvågningsenheder. Kapaciteten består af en-
heder, der er på et højere uddannelses- og træningsniveau og derfor kan indsættes hurtigere til 
operativ opgaveløsning. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af blandt andet bemandings-, uddannelses- og 
materielmæssige forhold vurderer enhedernes operative niveau som tilfredsstillende. 
 
Mål G: Fartøjskapacitet 
Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en sømilitær kapacitet på 30 fartøjer af 
800/850/900-klassen, der kan varetage maritime opgaver og indgå i det danske SAR-beredskab. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2019 særligt fokusere på fartøjernes tekniske stand i relation 
til efterlevelse af beredskabskravet for kapaciteten. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af blandt andet fartøjernes operative status og 
besætningernes uddannelsesniveau samlet vurderer enhedernes operative niveau som tilfredsstil-
lende. 
 
Mål H: Flykapacitet 
Det er målet, at Hjemmeværnet kontinuerligt opstiller en flyvende kapacitet på to flystel af Brit-
ton–Norman Defender typen, der kan varetage flyoperative opgaver og indgå i Hjemmeværnets 
beredskab. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnet i 2019 særligt fokusere på opstilling af operative flybesætnin-
ger i relation til efterlevelse af beredskabskravet for kapaciteten. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af blandt andet bemandings-, uddannelses-, og 
materielmæssige forhold samlet vurderer enhedens operative niveau som tilfredsstillende. 
 
Mål I: Aktivstyrken 
Det er målet, at Hjemmeværnet gennem fastholdelse og rekruttering kontinuerligt sikrer tilgang til 
Hjemmeværnets aktive styrke. 
 
For at nå målet iværksætter Hjemmeværnskommandoen en fastholdelses- og rekrutteringsstrate-
gi inden for Hjemmeværnets samlede struktur. Implementeringen skal sikre en fremtidig øget 
tilgang til Hjemmeværnets aktive styrke, således at Hjemmeværnets robusthed øges i relation til 
opgaveløsningen, herunder varetagelsen af nye forligsbeskrevne opgaver. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet på baggrund af blandt andet fastholdelse af soldater i aktiv-
styrken, rekruttering af nye medlemmer samt genaktivering af soldater fra Hjemmeværnets re-
serve øger styrketallet for den aktive styrke med 2 % i forhold til ultimo 2018. 
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Mål J: Cyber- og informationssikkerhed 
Det er målet, at Hjemmeværnet fortsat arbejder med en standardiseret styring af cyber- og in-
formationssikkerheden. 
 
For at nå målet vil Hjemmeværnskommandoen i 2019 fortsætte styringen af cyber- og informati-
onssikkerheden efter ledelsesstandarden ISO 27001 og ISO 27002. 
 
Målet er nået, når Hjemmeværnet efterkommer krav og anbefalinger fra Center for Cybersikker-
hed under Forsvarets Efterretningstjeneste og samlet vurderer indsatsen for området som tilfreds-
stillende. 
 
Opfølgningstabel 
 
Mål Rapporteringsform  

 
Måned  

A. Støtte til Forsvaret Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

B. Støtte til samfundet Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

C. Opbygning af Totalforsvarsstyrken Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

D. Pilotprojekt Maritime Indsatsfartøjer Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

E. Bevogtningskapacitet Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

F. Infanteri- og motoriseret 
overvågningskapacitet 

Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

G. Fartøjskapacitet Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

H. Flykapacitet Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

I. Aktivstyrken Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 

J. Cyber- og informationssikkerhed Midtvejsrapport 
Årsberetning 

Juni  
December 
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Sankelmarksvej 26 
4760 Vordingborg 
 
Telefon: + 45 7282 0000 
E-mail: hjk@hjv.dk 
www.hjv.dk 
 

 

Påtegning 
Efter aftale opgør Hjemmeværnskommandoen status på mål- og resultatplanen løbende. Hjem-
meværnskommandoen opgør den endelige målopfyldelse i kommandoens årsberetning. 
 
Hjemmeværnskommandoen tilkendegiver, at der er adgang til det grundmateriale, som opfølgnin-
gen bygger på, og der ved kommandoen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og 
vurderinger, der indgår i opfølgningen. 
 
Departementschefen, Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet har 
mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i 
det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på. 
 
 
 
 
 
Vordingborg, den 14. december 2018                København, den 21. december 2018 

 

 

 

                      

Generalmajor, Jens H. Garly                Thomas Ahrenkiel 

Chefen for Hjemmeværnet                Departementschef 

 
 
 
Vordingborg, den 14. december 2018  

 

 

      

Søren P. Espersen     

Den Kommitterede for Hjemmeværnet  

 
 

 


