Hjemmeværnet og SikkerhedsBranchen
Hjemmeværnets aktiviteter giver med mellemrum anledning til irritation hos vagtselskaber og deres
ansatte.
Her først noget om det grundlag, Hjemmeværnet arbejder på.
Det helt formelle er Lov om Hjemmeværnet, hvori det i § 1 hedder, at ”Hjemmeværnet deltager som en
del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet,
herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse.”
Det er de kursiverede og understregede ord, der er baggrunden for Hjemmeværnets arbejde med bl.a.
bevogtning og færdselsregulering.
Den del af Hjemmeværnet, som vagtbranchen normalt møder, er Politihjemmeværnet.
Som navnet antyder, støtter Politihjemmeværnet politiet med ekstra ressourcer i nogle situationer, hvor
politiet ikke har folk nok til opgaven, og hvor det ikke er afgørende, at det er en polititjenestemand, der
udfører opgaven.
Det kan udover bevogtning og færdselsregulering være bl.a. eftersøgning og afspærring/adgangskontrol.
Hjemmeværnet siger selv, at opgaverne udføres efter politiets anmodning og under politiets ledelse, at
Hjemmeværnet ikke selv er opsøgende over for opgaverne, og at det ikke ønsker at udføre opgaver, der
konkurrerer med civile virksomheder. Ifølge Hjemmeværnet er det meget opmærksom på altid at vurdere
den enkelte aktivitet for at sikre, at der ikke er tale om konkurrenceforvridende virksomhed.
Hjemmeværnet tager i øvrigt kun en opgave, hvis det har et beredskabsmæssigt formål, eller hvis
opgaven indeholder et entydigt uddannelsesmæssigt udbytte for deltagerne.
Det er Hjemmeværnets egen udlægning. Som det kan ses, er der mange vurderinger indlagt, så der
opstår nemt en gråzone, hvor Hjemmeværnets og vagtbranchens interesser støder sammen – hvor der
opstår ”sager.”
Nogle af sagerne har SikkerhedsBranchen i al stilfærdighed drøftet med Hjemmeværnet, i andre sager er
det gået mere højrøstet til, mest støjende for nogle år siden, da flere kommuner arrangerede
efteruddannelse for ansatte i en hal ved Juelsminde, og Hjemmeværnet stod vagt ved hallen for at
beskytte it-udstyret. ”Stod vagt” var SikkerhedsBranchens udtryk, ifølge Hjemmeværnet holdt det
”øvelse” ved hallen.
Vi holder en ordentlig tone, men der er så megen gråzone mellem Hjemmeværnets og
SikkerhedsBranchens interesser, at sager ikke kan undgås. Som udgangspunkt skal vi ikke være kede af
dem. ”Sager” kan bruges til at markere grænser, så der i fremover bliver færre sager.
Sekretariatet hører gerne fra medlemmerne om interessekonflikter med Hjemmeværnet. Nogle opdager
vi selv i medierne, men da vi ikke kan læse alle aviser og høre alle radioudsendelser, må medlemmerne
gerne være øjne og ører.
Det er dog ikke en ”sag,” når Hjemmeværnet dirigerer trafikken ved et dyrskue, for det er en normal
politiopgave, men hvis Hjemmeværnet udfører et stykke arbejde, som et vagtselskab normalt ville
udføre, vil vi gerne høre om det. Ring eller skriv på info@sikkerhedsbranchen.dk
Med venlig hilsen
Sekretariatet
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