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Et samarbejde
mellem forsvaret og 
civile virksomheder
– tilmeld også din virksomhed

Hvad gør jeg nu?
Gå ind på www.interforce.dk/ny 

og opret din virksomhed. Så modtager 

du en støtteerklæring til underskrivelse. 
Når den er returneret er du støtte- 

virksomhed i InterForce. Du vil modtage 

et diplom underskrevet af formanden 

fh.minister Søren Gade,  
og forsvarschefen general  

Bjørn Bisserup.

Hvem kan blive medlem  
af InterForce?
InterForce er for alle civile virksomheder og organisationer 
– private som offentlige. Det er ikke en forudsætning, at 
virksomheden har medarbejdere, som har tilknytning til 
forsvaret. 

Over hele landet har hundredvis virksomheder valgt at 
støtte sagen. Blandt disse finder du både den lille hånd-
værkervirksomhed, den store finansielle koncern samt 
styrelser, ministeriet og næsten alle landets kommuner. 
Samlet repræsenterer støttevirksomhederne cirka en mil-
lion arbejdspladser.

Hvad skriver min 
virksomhed under på?
Virksomheden skriver under på en støtteerklæring, hvor 
virksomheden:
• Støtter og anerkender  samfundets behov for at kunne  

få frigjort Forsvarets frivillige personel og reserve- 
personel til uddannelse, løsning af nationale opgaver 
og deltagelse i internationale missioner. 

• Støtter og anerkender  virksomhedens medarbejderes 
mulighed for at deltage i militær efteruddannelse og 
træning, medarbejderens eventuelle ønske om frigø-
relse til reaktionsstyrkeuddannelse samt medarbej-
derens eventuelle ønske om frigørelse til deltagelse i 
internationale missioner eller indsættelse i forbindelse 
med nationale katastrofer. Uanset om det er reserven 
eller Hjemmeværnet frivillige. 

Støtte til InterForce pålægger ikke virksomheden som ar-
bejdsgiver større juridiske eller økonomiske forpligtigelser, 
end hvad der allerede følger af gældende lovgivning.

InterForce er indforstået med:
• At virksomhedens støtte til InterForce må publiceres, her-

under på InterForces hjemmeside (www.interforce.dk).
• At virksomheden bruger medlemskabet aktivt som en 

del af virksomhedens CSR-politik.

InterForces ambassadører
InterForce har et ambassadørkorps af reservister fra For-
svaret og frivillige fra Hjemmeværnet. Ambassadørerne 
tager på virksomhedsbesøg, hvor de ansigt til ansigt kan 
forklare både ledelse og medarbejdere, hvad det inde-
bærer at have ansatte fra Reservestyrken. Hvad enten 
din virksomhed overvejer at melde sig ind eller allerede 
er støttevirksomhed, kan du anmode om at få besøg af 
de regionale ambassadører på et tidspunkt, der passer 
i virksomhedens program. Se kontaktinfo på folderens  
bagside.
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Hedeselskabet 
støtter  
InterForce
Koncernchef Lars Johansson:

Hvorfor skal jeg tilmelde  
min virksomhed?
Medlemskabet viser, at virksomheden anerkender natio-
nens og forsvarets behov for at trække på medarbejdere, 
der på en eller anden måde har en tilknytning til forsvaret. 
Det kan være medarbejdere, der har brug for en uges frihed 
til at tage på kursus på Forsvarsakademiet eller en medar-
bejder, der ønsker at gøre en indsats gennem en udsen-
delse til f.eks. Kosovo eller på sejlende patruljer i Østersøen.

Når din medarbejder søger om frihed, er det for at yde en 
indsats og udvikle sig fagligt og personligt. Virksomheden 
får således en medarbejder tilbage, som er blevet klogere 
på sig selv og andre gennem uddannelse og de unikke ud-
fordringer, som et virke i forsvaret byder på.

I forsvaret er vi bevidste om, at det kan være en belast-
ning for virksomheden, når den må ’udlåne’ en medarbej-
der. En værdifuld gevinst for virksomheden er imidlertid 
den personlige udvikling, tilknytningen til forsvaret giver 
medarbejderen. I forbindelse med en orlovsperiode vil 
medarbejderen gennemgående få mere uddannelse og er-
hverve erfaringer, som vedkommende tager med tilbage i 
virksomheden. Virksomheden får en medarbejder tilbage,  
som typisk er trænet i løsning af opgaver under tidspres, 
har vist at kunne samarbejde og som har erhvervet sig nye 
faglige og sproglige kompetencer. Derfor opfordrer Inter-
Force virksomhederne til at se det som en investering.

Hvad får min virksomhed  
ud af medlemskabet?
Uanset, om der i medarbejderstaben findes medarbej-
dere med tilknytning til forsvaret eller ej, inviterer Inter-
Force dig og dine medarbejdere til at deltage i en række 
arrangementer. Nogle er for udvalgte medarbejdere, 
mens andre er åbne for alle. InterForce tilbyder jævnligt 
støttevirksomhederne at overvære foredrag, koncerter og 
taktiske demonstrationer m.m.

Det vigtigste er dog, at du med et medlemskab viser,  
at virksomheden anerkender de mange mennesker,  
som yder en indsats i forsvaret ved siden af deres civile 
job. Som InterForce-støttevirksomhed må din virksomhed 
selvfølgelig fortælle herom på sin hjemmeside, hvor virk-
somhedens CSR-policy omtales.

InterForces aktiviteter
Via relationsbyggende arrangementer og anden kom-
munikation bygger InterForce broer og styrker alliancen 
mellem forsvaret og den private og offentlige sektor via. 
InterForce er således arrangementer – koncerter – net-
værk – foredrag – magasinet InterForce News – videns-
deling mellem forsvar og erhvervsliv – din mulighed for 
at tage del i et fælles ansvar.  InterForce organisationer 
eksisterer også nogle steder i andre lande, men Danmark 
er med til at vise vejen.

I Hedeselskabet har vi en lang tradition for at 
samarbejde med Forsvaret, og derfor er det også 
naturligt, at vi er medlem af InterForce. Det er 
et samarbejde, som går begge veje, og vi værd-
sætter det højt. 

I Hedeselskabet hjælper og støtter vi Forsvaret 
blandt andet ved at tilbyde den enkelte ansatte 
mulighed for op til ti dages fri med løn, hvis med-
arbejderen ønsker at stå til rådighed for Forsvaret 
eller Hjemmeværnet. 

Men det gør vi ikke alene for branding og vore blå 
øjnes skyld. Kompetencerne, som medarbejdere 
med en militær baggrund har og får ved efter- og 
videreuddannelse i Forsvaret, er uvurderlige både 
for den enkelte og Hedeselskabet. Derfor rekrut-
terer vi gerne medarbejdere med en forsvars-
mæssig baggrund. 

Koncept
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret samt civile 
virksomheder og organisationer fra den private og of-
fentlige sektor. Virksomhederne er ikke forpligtet juridisk, 
men tager indirekte et medansvar for vores fælles for-
svar repræsenteret ved individers indsats i Reserven eller 
Hjemmeværnet. Medlemskab indikerer ikke nogen form 
for politisk stillingtagen: InterForce handler om opbak-
ning til de medarbejdere, der påtager sig et ansvar både 
i uniform og i jakkesæt eller i ”Kansas”.

Historie
InterForce blev stiftet i 1999 som følge af forsvarets  
øgede deltagelse i internationale missioner. Det større  
engagement betød også et øget træk på de folk,  
der havde en rådighedskontrakt, ligesom Hjemmevær-
nets frivillige i samme periode i stadigt større grad har 
støttet Forsvaret og politiet i Danmark såvel som For-
svaret internationalt.

Ordningen vedrører i dag også frivilligt personel såvel 
som reservepersonellet og handler ikke alene om lang-
varige udsendelser til internationale missioner. Der kan 
lige så vel være behov for at trække på en medarbejder 
i kortere eller længere perioder herhjemme i forbindelse 
med f.eks.:
• Nationale opgaver (politiske topmøder, snebered- 

skabet, stormflod og søredning)
• Øvelser og kontrolvirksomhed
• Støtte til uddannelse
• Egenuddannelse 

Hvad binder jeg  
min virksomhed for?
Intet. Der er ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser 
forbundet med medlemskabet. InterForce er et spørgs-
mål om holdning. Virksomheden underskriver udeluk-
kende en støtteerklæring.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksom- 
heden bakker op, når forsvaret har brug for ansatte,  
der ved siden af deres civile job har en kontrakt med for-
svaret eller er frivillig i hjemmeværnet. Det betyder blandt 
andet, at virksomheden normalt vil stille sig positivt til 
at give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i 
perioden, ligesom en udstationering for forsvaret ikke vil 
betyde en opbremsning i karrieren for den konkrete med-
arbejder – snarere tværtimod.

Forsvar – et fælles ansvar

Hvad er InterForce?
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den 
private og offentlige sektor om forsvarets brug af  
reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt 
Reservestyrken, således at samfundets samlede res-
sourcer udnyttes bedst muligt. InterForce’s formål er 
ikke blot at forbedre forholdene for de medarbejdere, 
der har både en militær og civil forpligtelse, men 
også at gøre samfundet bevidst om, at forsvaret af 
Danmark er en national opgave, som lykkes bedst  
og mest økonomisk, når vi sammen opbygger og bruger 
Reservestyrken.

InterForce arbejder derfor for at udvikle forståelse og 
relationer mellem forsvaret og den private og offentlige 
sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse. 
InterForce arbejder også for at udbrede kendskabet til 
de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere 
har fra forsvaret, og som ofte også kan bringes i spil 
i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man 
internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens  
civile kompetencer.

InterForce arbejder derfor for, at den private og offent-
lige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra  
Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste. 
Først og fremmest er InterForce et spørgsmål om 
holdning, men InterForce står også for invitationer til 
spændende arrangementer og gode netværksmulig-
heder for dig og dine medarbejdere rundt om i landet.

InterForce har på Kastellet et sekretariat, som er en del 
af Center for Reservestyrken ved Værnsfælles Forsvars-
kommando. Aktiviteterne afvikles rundt om i landets i 
alt seks InterForce-regioner. InterForces øverste organ 
er en komité bestående af civile såvel som militære 
topchefer. Formanden for komiteen er altid en tidligere 
minister.

Du kan læse meget mere på 
www.interforce.dk
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på sig selv og andre gennem uddannelse og de unikke ud-
fordringer, som et virke i forsvaret byder på.

I forsvaret er vi bevidste om, at det kan være en belast-
ning for virksomheden, når den må ’udlåne’ en medarbej-
der. En værdifuld gevinst for virksomheden er imidlertid 
den personlige udvikling, tilknytningen til forsvaret giver 
medarbejderen. I forbindelse med en orlovsperiode vil 
medarbejderen gennemgående få mere uddannelse og er-
hverve erfaringer, som vedkommende tager med tilbage i 
virksomheden. Virksomheden får en medarbejder tilbage,  
som typisk er trænet i løsning af opgaver under tidspres, 
har vist at kunne samarbejde og som har erhvervet sig nye 
faglige og sproglige kompetencer. Derfor opfordrer Inter-
Force virksomhederne til at se det som en investering.

Hvad får min virksomhed  
ud af medlemskabet?
Uanset, om der i medarbejderstaben findes medarbej-
dere med tilknytning til forsvaret eller ej, inviterer Inter-
Force dig og dine medarbejdere til at deltage i en række 
arrangementer. Nogle er for udvalgte medarbejdere, 
mens andre er åbne for alle. InterForce tilbyder jævnligt 
støttevirksomhederne at overvære foredrag, koncerter og 
taktiske demonstrationer m.m.

Det vigtigste er dog, at du med et medlemskab viser,  
at virksomheden anerkender de mange mennesker,  
som yder en indsats i forsvaret ved siden af deres civile 
job. Som InterForce-støttevirksomhed må din virksomhed 
selvfølgelig fortælle herom på sin hjemmeside, hvor virk-
somhedens CSR-policy omtales.

InterForces aktiviteter
Via relationsbyggende arrangementer og anden kom-
munikation bygger InterForce broer og styrker alliancen 
mellem forsvaret og den private og offentlige sektor via. 
InterForce er således arrangementer – koncerter – net-
værk – foredrag – magasinet InterForce News – videns-
deling mellem forsvar og erhvervsliv – din mulighed for 
at tage del i et fælles ansvar.  InterForce organisationer 
eksisterer også nogle steder i andre lande, men Danmark 
er med til at vise vejen.

I Hedeselskabet har vi en lang tradition for at 
samarbejde med Forsvaret, og derfor er det også 
naturligt, at vi er medlem af InterForce. Det er 
et samarbejde, som går begge veje, og vi værd-
sætter det højt. 

I Hedeselskabet hjælper og støtter vi Forsvaret 
blandt andet ved at tilbyde den enkelte ansatte 
mulighed for op til ti dages fri med løn, hvis med-
arbejderen ønsker at stå til rådighed for Forsvaret 
eller Hjemmeværnet. 

Men det gør vi ikke alene for branding og vore blå 
øjnes skyld. Kompetencerne, som medarbejdere 
med en militær baggrund har og får ved efter- og 
videreuddannelse i Forsvaret, er uvurderlige både 
for den enkelte og Hedeselskabet. Derfor rekrut-
terer vi gerne medarbejdere med en forsvars-
mæssig baggrund. 

Koncept
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret samt civile 
virksomheder og organisationer fra den private og of-
fentlige sektor. Virksomhederne er ikke forpligtet juridisk, 
men tager indirekte et medansvar for vores fælles for-
svar repræsenteret ved individers indsats i Reserven eller 
Hjemmeværnet. Medlemskab indikerer ikke nogen form 
for politisk stillingtagen: InterForce handler om opbak-
ning til de medarbejdere, der påtager sig et ansvar både 
i uniform og i jakkesæt eller i ”Kansas”.

Historie
InterForce blev stiftet i 1999 som følge af forsvarets  
øgede deltagelse i internationale missioner. Det større  
engagement betød også et øget træk på de folk,  
der havde en rådighedskontrakt, ligesom Hjemmevær-
nets frivillige i samme periode i stadigt større grad har 
støttet Forsvaret og politiet i Danmark såvel som For-
svaret internationalt.

Ordningen vedrører i dag også frivilligt personel såvel 
som reservepersonellet og handler ikke alene om lang-
varige udsendelser til internationale missioner. Der kan 
lige så vel være behov for at trække på en medarbejder 
i kortere eller længere perioder herhjemme i forbindelse 
med f.eks.:
• Nationale opgaver (politiske topmøder, snebered- 

skabet, stormflod og søredning)
• Øvelser og kontrolvirksomhed
• Støtte til uddannelse
• Egenuddannelse 

Hvad binder jeg  
min virksomhed for?
Intet. Der er ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser 
forbundet med medlemskabet. InterForce er et spørgs-
mål om holdning. Virksomheden underskriver udeluk-
kende en støtteerklæring.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksom- 
heden bakker op, når forsvaret har brug for ansatte,  
der ved siden af deres civile job har en kontrakt med for-
svaret eller er frivillig i hjemmeværnet. Det betyder blandt 
andet, at virksomheden normalt vil stille sig positivt til 
at give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i 
perioden, ligesom en udstationering for forsvaret ikke vil 
betyde en opbremsning i karrieren for den konkrete med-
arbejder – snarere tværtimod.

Forsvar – et fælles ansvar

Hvad er InterForce?
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den 
private og offentlige sektor om forsvarets brug af  
reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt 
Reservestyrken, således at samfundets samlede res-
sourcer udnyttes bedst muligt. InterForce’s formål er 
ikke blot at forbedre forholdene for de medarbejdere, 
der har både en militær og civil forpligtelse, men 
også at gøre samfundet bevidst om, at forsvaret af 
Danmark er en national opgave, som lykkes bedst  
og mest økonomisk, når vi sammen opbygger og bruger 
Reservestyrken.

InterForce arbejder derfor for at udvikle forståelse og 
relationer mellem forsvaret og den private og offentlige 
sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse. 
InterForce arbejder også for at udbrede kendskabet til 
de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere 
har fra forsvaret, og som ofte også kan bringes i spil 
i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man 
internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens  
civile kompetencer.

InterForce arbejder derfor for, at den private og offent-
lige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra  
Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste. 
Først og fremmest er InterForce et spørgsmål om 
holdning, men InterForce står også for invitationer til 
spændende arrangementer og gode netværksmulig-
heder for dig og dine medarbejdere rundt om i landet.

InterForce har på Kastellet et sekretariat, som er en del 
af Center for Reservestyrken ved Værnsfælles Forsvars-
kommando. Aktiviteterne afvikles rundt om i landets i 
alt seks InterForce-regioner. InterForces øverste organ 
er en komité bestående af civile såvel som militære 
topchefer. Formanden for komiteen er altid en tidligere 
minister.

Du kan læse meget mere på 
www.interforce.dk
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min virksomhed?
Medlemskabet viser, at virksomheden anerkender natio-
nens og forsvarets behov for at trække på medarbejdere, 
der på en eller anden måde har en tilknytning til forsvaret. 
Det kan være medarbejdere, der har brug for en uges frihed 
til at tage på kursus på Forsvarsakademiet eller en medar-
bejder, der ønsker at gøre en indsats gennem en udsen-
delse til f.eks. Kosovo eller på sejlende patruljer i Østersøen.

Når din medarbejder søger om frihed, er det for at yde en 
indsats og udvikle sig fagligt og personligt. Virksomheden 
får således en medarbejder tilbage, som er blevet klogere 
på sig selv og andre gennem uddannelse og de unikke ud-
fordringer, som et virke i forsvaret byder på.

I forsvaret er vi bevidste om, at det kan være en belast-
ning for virksomheden, når den må ’udlåne’ en medarbej-
der. En værdifuld gevinst for virksomheden er imidlertid 
den personlige udvikling, tilknytningen til forsvaret giver 
medarbejderen. I forbindelse med en orlovsperiode vil 
medarbejderen gennemgående få mere uddannelse og er-
hverve erfaringer, som vedkommende tager med tilbage i 
virksomheden. Virksomheden får en medarbejder tilbage,  
som typisk er trænet i løsning af opgaver under tidspres, 
har vist at kunne samarbejde og som har erhvervet sig nye 
faglige og sproglige kompetencer. Derfor opfordrer Inter-
Force virksomhederne til at se det som en investering.

Hvad får min virksomhed  
ud af medlemskabet?
Uanset, om der i medarbejderstaben findes medarbej-
dere med tilknytning til forsvaret eller ej, inviterer Inter-
Force dig og dine medarbejdere til at deltage i en række 
arrangementer. Nogle er for udvalgte medarbejdere, 
mens andre er åbne for alle. InterForce tilbyder jævnligt 
støttevirksomhederne at overvære foredrag, koncerter og 
taktiske demonstrationer m.m.

Det vigtigste er dog, at du med et medlemskab viser,  
at virksomheden anerkender de mange mennesker,  
som yder en indsats i forsvaret ved siden af deres civile 
job. Som InterForce-støttevirksomhed må din virksomhed 
selvfølgelig fortælle herom på sin hjemmeside, hvor virk-
somhedens CSR-policy omtales.

InterForces aktiviteter
Via relationsbyggende arrangementer og anden kom-
munikation bygger InterForce broer og styrker alliancen 
mellem forsvaret og den private og offentlige sektor via. 
InterForce er således arrangementer – koncerter – net-
værk – foredrag – magasinet InterForce News – videns-
deling mellem forsvar og erhvervsliv – din mulighed for 
at tage del i et fælles ansvar.  InterForce organisationer 
eksisterer også nogle steder i andre lande, men Danmark 
er med til at vise vejen.

I Hedeselskabet har vi en lang tradition for at 
samarbejde med Forsvaret, og derfor er det også 
naturligt, at vi er medlem af InterForce. Det er 
et samarbejde, som går begge veje, og vi værd-
sætter det højt. 

I Hedeselskabet hjælper og støtter vi Forsvaret 
blandt andet ved at tilbyde den enkelte ansatte 
mulighed for op til ti dages fri med løn, hvis med-
arbejderen ønsker at stå til rådighed for Forsvaret 
eller Hjemmeværnet. 

Men det gør vi ikke alene for branding og vore blå 
øjnes skyld. Kompetencerne, som medarbejdere 
med en militær baggrund har og får ved efter- og 
videreuddannelse i Forsvaret, er uvurderlige både 
for den enkelte og Hedeselskabet. Derfor rekrut-
terer vi gerne medarbejdere med en forsvars-
mæssig baggrund. 

Koncept
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret samt civile 
virksomheder og organisationer fra den private og of-
fentlige sektor. Virksomhederne er ikke forpligtet juridisk, 
men tager indirekte et medansvar for vores fælles for-
svar repræsenteret ved individers indsats i Reserven eller 
Hjemmeværnet. Medlemskab indikerer ikke nogen form 
for politisk stillingtagen: InterForce handler om opbak-
ning til de medarbejdere, der påtager sig et ansvar både 
i uniform og i jakkesæt eller i ”Kansas”.

Historie
InterForce blev stiftet i 1999 som følge af forsvarets  
øgede deltagelse i internationale missioner. Det større  
engagement betød også et øget træk på de folk,  
der havde en rådighedskontrakt, ligesom Hjemmevær-
nets frivillige i samme periode i stadigt større grad har 
støttet Forsvaret og politiet i Danmark såvel som For-
svaret internationalt.

Ordningen vedrører i dag også frivilligt personel såvel 
som reservepersonellet og handler ikke alene om lang-
varige udsendelser til internationale missioner. Der kan 
lige så vel være behov for at trække på en medarbejder 
i kortere eller længere perioder herhjemme i forbindelse 
med f.eks.:
• Nationale opgaver (politiske topmøder, snebered- 

skabet, stormflod og søredning)
• Øvelser og kontrolvirksomhed
• Støtte til uddannelse
• Egenuddannelse 

Hvad binder jeg  
min virksomhed for?
Intet. Der er ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser 
forbundet med medlemskabet. InterForce er et spørgs-
mål om holdning. Virksomheden underskriver udeluk-
kende en støtteerklæring.

Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksom- 
heden bakker op, når forsvaret har brug for ansatte,  
der ved siden af deres civile job har en kontrakt med for-
svaret eller er frivillig i hjemmeværnet. Det betyder blandt 
andet, at virksomheden normalt vil stille sig positivt til 
at give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i 
perioden, ligesom en udstationering for forsvaret ikke vil 
betyde en opbremsning i karrieren for den konkrete med-
arbejder – snarere tværtimod.

Forsvar – et fælles ansvar

Hvad er InterForce?
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den 
private og offentlige sektor om forsvarets brug af  
reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt 
Reservestyrken, således at samfundets samlede res-
sourcer udnyttes bedst muligt. InterForce’s formål er 
ikke blot at forbedre forholdene for de medarbejdere, 
der har både en militær og civil forpligtelse, men 
også at gøre samfundet bevidst om, at forsvaret af 
Danmark er en national opgave, som lykkes bedst  
og mest økonomisk, når vi sammen opbygger og bruger 
Reservestyrken.

InterForce arbejder derfor for at udvikle forståelse og 
relationer mellem forsvaret og den private og offentlige 
sektor og derved fremme samarbejdet mellem disse. 
InterForce arbejder også for at udbrede kendskabet til 
de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere 
har fra forsvaret, og som ofte også kan bringes i spil 
i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man 
internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens  
civile kompetencer.

InterForce arbejder derfor for, at den private og offent-
lige sektor er positiv over for at bevilge medarbejdere fra  
Reservestyrken perioder af frihed til militær tjeneste. 
Først og fremmest er InterForce et spørgsmål om 
holdning, men InterForce står også for invitationer til 
spændende arrangementer og gode netværksmulig-
heder for dig og dine medarbejdere rundt om i landet.

InterForce har på Kastellet et sekretariat, som er en del 
af Center for Reservestyrken ved Værnsfælles Forsvars-
kommando. Aktiviteterne afvikles rundt om i landets i 
alt seks InterForce-regioner. InterForces øverste organ 
er en komité bestående af civile såvel som militære 
topchefer. Formanden for komiteen er altid en tidligere 
minister.

Du kan læse meget mere på 
www.interforce.dk
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Et samarbejde
mellem forsvaret og 
civile virksomheder
– tilmeld også din virksomhed

Hvad gør jeg nu?
Gå ind på www.interforce.dk/ny 

og opret din virksomhed. Så modtager 

du en støtteerklæring til underskrivelse. 
Når den er returneret er du støtte- 

virksomhed i InterForce. Du vil modtage 

et diplom underskrevet af formanden 

fh.minister Søren Gade,  
og forsvarschefen general  

Bjørn Bisserup.

Hvem kan blive medlem  
af InterForce?
InterForce er for alle civile virksomheder og organisationer 
– private som offentlige. Det er ikke en forudsætning, at 
virksomheden har medarbejdere, som har tilknytning til 
forsvaret. 

Over hele landet har hundredvis virksomheder valgt at 
støtte sagen. Blandt disse finder du både den lille hånd-
værkervirksomhed, den store finansielle koncern samt 
styrelser, ministeriet og næsten alle landets kommuner. 
Samlet repræsenterer støttevirksomhederne cirka en mil-
lion arbejdspladser.

Hvad skriver min 
virksomhed under på?
Virksomheden skriver under på en støtteerklæring, hvor 
virksomheden:
• Støtter og anerkender  samfundets behov for at kunne  

få frigjort Forsvarets frivillige personel og reserve- 
personel til uddannelse, løsning af nationale opgaver 
og deltagelse i internationale missioner. 

• Støtter og anerkender  virksomhedens medarbejderes 
mulighed for at deltage i militær efteruddannelse og 
træning, medarbejderens eventuelle ønske om frigø-
relse til reaktionsstyrkeuddannelse samt medarbej-
derens eventuelle ønske om frigørelse til deltagelse i 
internationale missioner eller indsættelse i forbindelse 
med nationale katastrofer. Uanset om det er reserven 
eller Hjemmeværnet frivillige. 

Støtte til InterForce pålægger ikke virksomheden som ar-
bejdsgiver større juridiske eller økonomiske forpligtigelser, 
end hvad der allerede følger af gældende lovgivning.

InterForce er indforstået med:
• At virksomhedens støtte til InterForce må publiceres, her-

under på InterForces hjemmeside (www.interforce.dk).
• At virksomheden bruger medlemskabet aktivt som en 

del af virksomhedens CSR-politik.

InterForces ambassadører
InterForce har et ambassadørkorps af reservister fra For-
svaret og frivillige fra Hjemmeværnet. Ambassadørerne 
tager på virksomhedsbesøg, hvor de ansigt til ansigt kan 
forklare både ledelse og medarbejdere, hvad det inde-
bærer at have ansatte fra Reservestyrken. Hvad enten 
din virksomhed overvejer at melde sig ind eller allerede 
er støttevirksomhed, kan du anmode om at få besøg af 
de regionale ambassadører på et tidspunkt, der passer 
i virksomhedens program. Se kontaktinfo på folderens  
bagside.
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