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Lovbekendtgørelse 2007-02-09 nr. 198  
om hjemmeværnet

Kap. 3. Frivillige i hjemmeværnet

§ 7
Som frivillige i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som

1) har dansk indfødsret, jf. dog stk. 2,

2) er egnede til tjeneste i hjemmeværnet,

3) er bosiddende her i landet, jf. dog stk. 2, og som

4) er værdige til den agtelse og tillid, som tjenesten forudsætter.

Stk. 2.Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i
landet, kan optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod
overenskomst med fremmed stat.

Stk. 3.Forsvarsministeren kan bestemme, at personer, der er ansat ved bestemte myndigheder og virksomheder,
eller som har mødepligt ved forsvarets øvrige myndigheder eller redningsberedskabet, ikke eller kun under
bestemte betingelser kan optages som frivillige i hjemmeværnet.

§ 8
Frivillige i hjemmeværnet er militært personel og omfatter befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge
af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2.Befalingsmænd omfatter personel af officersgruppen og sergentgruppen.

§ 9
Landet opdeles i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg. Udvalgene træffer afgørelse om
optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.

Stk. 2.Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden
udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets
kommunalbestyrelser.

Stk. 3.Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således at der indstilles mindst 4 medlemmer
pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan indstilles, såfremt kommunen har et
befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.



Stk. 4.Distriktsområder med en kommunesammensætning, der medfører indstilling af mere end 10 medlemmer,
skal opdeles i flere distriktsudvalg.

Stk. 5.Forsvarsministeren fastsætter de nærmere bestemmelser for distriktsudvalgenes nedsættelse og
sagsbehandling.

Stk. 6.Udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og attestudstedelse, der er foretaget efter anmodning fra et
distriktsudvalg, kan godtgøres efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.


