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vardekommune@varde.dk; post@vejen.dk; post@vejle.dk; post@vesthimmerland.dk; viborg@viborg.dk; post@vordingborg.dk; post@aeroekommune.dk;
post@aabenraa.dk; aalborg@aalborg.dk; post@aarhus.dk
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Til alle landets kommuner
 
 
Udpegning af medlemmer til Hjemmeværnets distriktsudvalg 2022-2026
 

På foranledning af kommunalvalget den 16. november 2021 anmoder Hjemmeværnskommandoen hermed om, at hver af landets
kommuner
udpeger sit medlem/sine medlemmer til Hjemmeværnets distriktsudvalg og anfører navnet på vedkommende på vedhæftede blanket og
sender pr. mail til HJK-MYN@mil.dk senest den 31. januar 2022.

 
Hvad er Hjemmeværnets distriktsudvalg?

·       Danmark er inddelt i 19 distriktsområder, hvert med sit distriktsudvalg. Et distriktsudvalg består af en formand og 4 – 10 medlemmer.
Hver af kommunerne i et givent distriktsområde indstiller ét medlem til det stedlige distriktsudvalg. Dog kan samme kommune
indstille flere medlemmer til det stedlige distriktsudvalg, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000
indbyggere.

·       Distriktsudvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet. Medlemmerne af distriktsudvalgene indstilles af
kommunalbestyrelsen til godkendelse i Forsvarsministeriet.

·       Distriktsudvalgenes funktionsperiode er på 4 år, og de nye distriktsudvalg 1. september 2022 og slutter 31. august 2026.
·       Hvervet som medlem af et distriktsudvalg er ikke aflønnet, men tildeles honorar/diæt for deltagelse i mødevirksomhed.

 
Sådan gør I
Hjemmeværnskommandoen indsamler alle kommunernes indstillinger af medlemmer og indsender en samlet indstilling til
Forsvarsministeriet.
 

·                      Hjemmeværnskommandoen ønsker at modtage hver kommunes indstilling tilsendt pr. mail til HJK-MYN@mil.dk  senest den 31.
januar 2022.

 
Der anvendes den blanket, der er vedhæftet som bilag til denne mail.
 
Hjemmeværnskommandoens ønsker til medlemmer af distriktsudvalg
Det er et betroet hverv at fungere som medlem af et distriktsudvalg.
 
·                                  Opgaven: Medlemmet skal træffe afgørelse angående de ansøgninger om medlemskab af Hjemmeværnet, som interesserede
borgere i distriktsområdet indgiver, og skal her afveje Hjemmeværnets behov for egnede soldater i forhold til en samlet vurdering af
ansøgernes personlige oplysninger.
·                                  Omhyggelighed, omtanke og diskretion: Ansøgningerne påtegnes eventuelle bemærkninger om borgeren fra kriminalregistret,
fra Forsvareministeriets Auditørkorps og Hjemmeværnets Kommandolæge, og ansøgningerne kan derfor indeholde en mængde
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personfølsomme oplysninger. Det stiller krav til distriktsudvalgsmedlemmet angående omhyggelighed, omtanke og diskretion i
udvalgsarbejdet.
·                                  It-færdigheder: Endvidere er det hensigtsmæssigt, at man som medlem har færdigheder i brug af it og computere på
brugerniveau, idet en del af distriktsudvalgenes arbejde foregår i computerbaserede systemer.
·                                  Habilitet: Distriktsudvalgsmedlemmet bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger
om optagelse i Hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.
·                                  Vandel og agtelse: Endelig ønsker FPS, at medlemmer af distriktsudvalgene selv kan repræsentere den samme gode vandel og
agtelse som borger, som Hjemmeværnet stiller til sine ansøgere – netop de ansøgere, som medlemmerne af distriktsudvalget skal træffe
afgørelse om.
 
Råd og vejledning
Der kan hentes råd og vejledning hos den nuværende distriktsudvalgsformand i det stedlige distriktsudvalgsområde, hos FPS og hos
Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion.
Vi henviser til den vedhæftede liste over distriktsudvalgsformænd med deres kontaktoplysninger. Den pågældende er gerne behjælpelig i
forbindelse med udpegningen af medlemmer.
 
Der kan derudover indhentes råd og vejledning pr. mail hos specialkonsulent i Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion Thomas Tim
Jensen pr. mail: HJK-REK05@mil.dk. Thomas Tim Jensen kan ringe jer op, hvis I ønsker det.
 
Venlig hilsen
 
Thomas Tim Jensen
Specialkonsulent
 
HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Rekrutteringssektionen
Vordingborg Kaserne
Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Mobil + 45 21 76 28 72
E-mail: hjk-rek05@mil.dk Fiin: hjk-rek05@fiin.dk
www.hjv.dk
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