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Forslag 
til 

Lov om ændring af lov om hjemmeværnet.

§ !•
I lov nr. 168 af 31. maj 1961 om hjemme

værnet som ændret ved lov nr. 173 af 16. maj 
1962 foretages følgende ændringer:

1. £ 4, stk. 1, ophæves og i stedet indsættes:
„§ 4. Chefen for hjemmeværnet er for

svarschefens rådgiver i militære anliggen
der, der vedrører hjemmeværnet.

Stk. 2. De tre hjemmeværnsgrene — hær
hjemmeværnet med Danmarks lottekorps, 
marinehjemmeværnet med kvindeligt mari
nekorps og flyverhjemmeværnet med luft- 
meldekorpset og kvindeligt flyvekorps — 
ledes i fredstid hver af en hjemmeværns
inspektør, der tillige er rådgiver for den 
pågældende værnschef i anliggender, der 
vedrører hjemmeværnsgrenens uddannelse. 
Hver hjemmeværnsinspektør har til sin 
rådighed en stab, hvis sammensætning fast
sættes af forsvarsministeren. Chefen for 
hjemmeværnet virker som hjemmeværns
inspektør for den hjemmeværnsgren, der er 
tilknyttet det værn, hvorfra han er udgået. 
Stk. 2 bliver herefter stk. 3“.

2. § 5, stk. 2, 1. og 2. punktum, affattes 
således:

„Stk. 2. I samråd med chefen for hjem
meværnet fastsætter forsvarschefen hjem- 
meværnsgrenenes opgaver og den militære 
organisation af hjemmeværnsområder og 
-enheder, og cheferne for hæren, søværnet 
og flyvevåbnet giver direktiver for uddan
nelsen af vedkommende hjemmeværnsgrens 
personel og enheder. I overensstemmelse 
hermed udformes opgaverne i enkeltheder 
af de af forsvarskommandoen dertil be
ordrede myndigheder/'
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3. § 8, stk. 2, affattes således:
„Stk. 2. I krig eller under ekstraordinære 

forhold, samt når dele af hjemmeværnet 
aktiveres, indgår hjemmeværnsgrenene eller 
disses aktiverede enheder i de respektive 
værn efter forsvarschefens nærmere bestem
melse/'

4. £ 10, stk. 2, ophæves.

5. I § 12, stk. 2, 3. og 4. punktum, æn
dres „De samvirkende Sognerådsforeninger 
i Danmark" til: „De samvirkende Kom
munalforeninger i Danmark.“

6. £ 15, stk. 2, affattes således:
„Stk. 2. Aldersgrænserne for befalings- 

mænd/befalingshavende, der ikke er antaget 
til fast tjeneste, kan efter anmodning fraviges 
af den, der kan udnævne til den pågældende 
grad."

7. § 16 affattes således:
„§ 16- Forsvarsministeren fastsætter be

stemmelser om udfærdigelse af personel- 
bedømmelser for det militære personel."

8. § 18, stk. 1, sidste punktum ophæves.

9. § 18, stk. 2, sidste punktum ophæves.

10. § 20 affattes således:
„§ 20. Militære tjenestemænd i hjemme

værnet, der træder uden for nummer, beva
rer deres plads i aldersordenen og har ret 
til at genindtræde i nummer i samme grad, 
når der er et nummer ledigt. De kan ikke for-
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fremmes, så længe de står uden for nummer. 
Tilladelse til at træde uden for nummer kan 
ikke gives ud over 3 år, med mindre sær
lige omstændigheder taler derfor.“

11. I £ 26, stk. 1, 2. punktum, ændres 
„Gruppeføreruddannelse og tilsvarende ud
dannelse“' til: Uddannelsen til gruppefører 

og i særlige tilfælde også til halvdeliAgsfører 
og delingsfører eller tilsvarende grader.“

12. I £ 29, stk, 2, 1. punktum, udgår „til
1. april eller 1. oktober.“

§ 2.
Loven træder i kraft den 1. januar 1970.

Bemærkninger til lovforslaget.

Til § 1.
De anførte ændringer er — med undtagelse 

af nr. 5, 6, 11 og 12 — en følge af de af forsvars
ministeren fremsatte forslag til lov om forsvarets 
organisation m. v. og forslag til lov om forsvarets 
personel.

Vedrørende nr. 5, 6, 11 og 12 bemærkes følgende:

Til nr. 5.
Ændringsforslaget er begrundet i stedfunden 

navneændring i november 1967.

Til nr. 6.
Det er fundet ønskeligt at præcisere, at bestem

melsen kun gælder personel, der ikke er antaget til 
fast tjeneste.

Til nr. 11.
For at sikre hjemmeværnet den fornødne til

gang af kvalificerede ledere også på delingsfører- 
og tilsvarende eller lavere trin og på grund af 
de stedfundne ændringer i erhvervsstrukturen er det 
nødvendigt, at også delingsførere og halvdelingsfø
rere kan uddannes på kursus, der ikke nødvendiggø 
længere sammenhængende fravær fra arbejdsstedetr

Til nr. 12.
Den datomæssige begrænsning har vist sig 

upraktisk og i øvrigt uden betydning.



Jeg skal herved tillade mig for det høje ting at frem
sætte forslag til ændring af lov om hjemmeværnet.

Lovforslaget indeholder de ændringer i hjemmeværnslo
ven, som er nødvendige som følge af det af mig tidligere frem
satte forslag til lov om forsvarets organisation og det i dag 
fremsatte forslag til lov om forsvarets personel. Herudover 
er der efter ønske fra hjemmeværnsledelsen foreslået andre min
dre ændringer, som er medtaget i forslaget.

Visse problemer, der har sammenhæng med ændringer i 
forsvarets personellév, har imidlertid ikke kunnet afklares 
endnu, og det er derfor muligt, at der til enkelte af bestem
melserne vil fremkomme ændringsforslag.

Ved forberedelsen af de to nævnte lovforslag har det 
været overvejet at lade bestemmelser for hjemmeværnet optage 
heri. Hjemmeværnsledelsen har imidlertid under hensyntagen til 
hjemmeværnets karakter ønsket, at dets forhold fortsat bliver 
fastsat ved særlig lov. Bette synspunkt har jeg fulgt. Jeg 
synes imidlertid, at der er grund til at fremhæve, at hjemme
værnet har en betydningsfuld placering i det samlede forsvar. 
En række opgaver i forbindelse med overvågning, bevogtning og 
sikring kan således kun løses af hjemmeværnet, da de øvrige 
værn ikke har styrker dertil. Hjemmeværnet er derfor blevet 
en uundværlig del af vort samlede forsvar.

Hermed skal jeg anbefale lovforslaget til det høje tings 
velvillige behandling.




