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

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 ressourcer 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 offentlige 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 netværksmuligheder 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 Forsvarskommando. 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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Støtte til InterForce pålægger ikke virksomheden som arbejdsgiver større juridiske eller økonomiske forpligtigelser,
end hvad der allerede følger af gældende lovgivning.
InterForce er indforstået med:
• At virksomhedens støtte til InterForce må publiceres, herunder 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 Forsvaret og frivillige fra Hjemmeværnet. Ambassadørerne
tager på virksomhedsbesøg, hvor de ansigt til ansigt kan
forklare både ledelse og medarbejdere, hvad det indebærer 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.

Forsvar – et fælles ansvar

Hvad binder jeg
min virksomhed for?
Intet. Der er ingen økonomiske eller juridiske forpligtelser
forbundet med medlemskabet. InterForce er et spørgsmål om holdning. Virksomheden underskriver udelukkende en støtteerklæring.
Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksomheden bakker op, når forsvaret har brug for ansatte,
der ved siden af deres civile job har en kontrakt med forsvaret 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 medarbejder – snarere tværtimod.
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InterForce Region Nordjylland:
InterForce Region Midtjylland:
InterForce Region Syddanmark:
InterForce Region Sjælland:
InterForce Region Hovedstaden:
InterForce Region Bornholm:

nordjylland@interforce.dk
midtjylland@interforce.dk
syddanmark@interforce.dk
sjælland@interforce.dk
hovedstaden@interforce.dk
bornholm@interforce.dk
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