
 

 

 

 
 
 

Politik for veteraner 

Forfatter: John Zola 

Oprettet den 12. marts 2018 

Sags nr. 480-2018-7235 



 

Politik for veteraner | 2 

Indhold 

Baggrund ................................................................................................................................. 3 

Anerkendelse af indsatsen .................................................................................................... 4 

Støtte til vores veteraner ........................................................................................................ 4 

Veteranpolitikkens fem grundsten ........................................................................................ 5 

Koordinatorens opgaver og forankring ................................................................................ 5 

 

  



 

Politik for veteraner | 3 

Baggrund 

Danmark har i mange år ydet en stor indsats i verdens brandpunkter og har været med til at 
fremme demokrati og fred i mange lande. Både militær, politi, beredskab og sundhedsperso-
nale har i den forbindelse ydet en særlig indsats for Danmark. 

I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, og beteg-
nes i dag som Danmarks udsendte veteraner. 

Den danske indsats er anerkendt langt ud over Danmarks grænser, og er et resultat af den 
lange og vedholdende indsats Danmark har leveret for at fremme tilværelsen for lokalbefolk-
ninger i berørte områder. 

Heldigvis vender de fleste af vores udsendte styrkede hjem og er klar til at genoptage både 
deres professionelle- og civile liv. Men en mindre del af veteranerne kommer desværre også 
hjem med ar på krop og sjæl. Derfor har de brug for hjælp og støtte for at genoptage tilvæ-
relsen her i Danmark. En udsendelse til et brændpunkt påvirker ikke kun den udsendte, men 
også den udsendtes familie og pårørende. Det gælder både før, under og efter udsendelsen. 
For de veteraner der vender hjem med mærkbare ar på krop og sjæl, er familien ekstra ud-
sat.  

Nordfyns Kommune støtter, sammen med Folketinget og resten af landets kommuner, op 
om, at vores veteraner skal have de bedst mulige vilkår, når de vender hjem, efter at have 
været en del af den danske indsats over hele verden. 

Nordfyns Kommune vil være en aktiv medspiller i at sikre, at også vores veteraner under-
støttes der, hvor behovet er.  

Dette gør vi ved: 

 At have en Veterankoordinator. 

 At sikre en smidig indgang til det kommunale system. 

 At markere den nationale flagdag med Veteranerne og deres nærmeste. 

 At tilbyde sundhedsfremmende hjælp og rehabilitering – også uden diagnose. 
 

Nordfyns Kommunes veteranpolitik læner sig op ad regeringens Veteranpolitik og bak-ker 
således op om de nationale initiativer og sætter fokus på de tiltag og tilbud som vi i Nordfyns 
Kommune kan tilbyde. 

 

Morten Andersen 

Borgmester, Nordfyns Kommune  
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Anerkendelse af indsatsen 

Fælles for mange veteraner er, at de værdsætter at blive anerkendt for deres indsats. Nogle 
Veteraner sætter pris på håndgribelige symboler såsom medaljer, mens andre foretrækker 
anerkendelse fra venner og bekendte. 

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. 

Flagdagen er en god anledning til at udtrykke Nordfyns Kommunes anerkendelse af den 
fremragende og professionelle indsats, som Danmarks mange udsendte yder og har ydet i 
en række af verdens konfliktområder igennem mange år. 

Derfor inviterer Nordfyns Kommune hvert år veteraner og deres nærmeste til at deltage i 
kommunens officielle arrangement. 

Støtte til vores veteraner 

Nordfyns Kommune anerkender veteranernes indsatser, og ønsker, at de vender succesfuldt 
tilbage til hverdagen som civile. Mens langt de fleste veteraner vender styrkede hjem, med 
mod og vilje til at genoptage deres professionelle- og civile liv, har enkelte brug for støtte til 
denne proces. 

Nordfyns Kommune anerkender, at vi har et medansvar for, at være opmærksomme på de 
særlige problemstillinger, som veteraner og pårørende kan have, og iværksætte eller koordi-
nere den nødvendige hjælp. 

Derfor har Nordfyns Kommune udpeget en veterankoordinator, der står til rådighed. Veteran-
koordinatoren fungerer som den ene indgang for Veteranerne og deres pårørende. Veteran-
koordinatoren arbejder således for, at skabe kommunikativ bro mellem veteranerne og kom-
munens afdelinger. Koordinatoren skal også understøtte og deltage i relevante arrangemen-
ter såsom flagdagen, vejlede veteranerne og deres pårørende om de muligheder vi som 
kommune kan tilbyde, og understøtte og eventuelt igangsætte frivillige tiltag.  

I praksis vil vi: 

 Anerkende den baggrund samt de kompetencer som veteranerne besidder. 

 Markerer flagdagen på en sådan måde, at den appellerer til den brede kreds af veteraner 
og deres familier. 

 Udvise opmærksomhed, fleksibilitet og hensyntagen til veteranernes særlige behov i mø-
det med kommunen. 

 Sikre, at alle udsatte veteraner og deres pårørende er bekendt med muligheden for, at 
kunne medbringe en bisidder – eller lade sig repræsentere. 

 Italesætte og behandle veteraner som ressourcer, og modvirke stigmatisering. 

 Dele viden om tilbud, frivillige organisationer og offentlige tilbud med veteranerne og de-
res pårørende.   

 

De veteraner og pårørende, der har brug for hjælp og støtte, får som udgangspunkt støtte 
inden for de eksisterende kommunale tilbud. 
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Veteranpolitikkens fem grundsten 

Veteranpolitikken lægger sig op af den nationale veteranpolitik. Derfor tilslutter Nordfyns 
Kommune sig også følgende fem grundsten som ligger til grund for den nationale politik. 

1. Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark 
2. Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter udsendelse 
3. Veteraner er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, det bliver baglandet også. 

De pårørende er en integreret del af indsatsen. 
4. Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangs-

punkt i den enkelte veterans behov og ressourcer 
5. Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender 

hjem, er det er fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse. 

Koordinatorens opgaver og forankring 

Veterankoordinatoren er en allerede eksisterende medarbejder fra Social og Arbejdsmar-
kedsområdet. De fleste af de forventede behov tager udgangspunkt i følgende: 

 At veteranerne og deres pårørende får en gennemgående kontaktperson i kommunen. 

 At veterankoordinatoren ikke kun skal sagsbehandle men formidle, smidiggøre og skabe 
sammenhængende dialog mellem afdelinger, forvaltninger og veteranen/pårørende. 

 At vi forankrer den forebyggende indsats og derved skaber rammerne til at understøtte 
”den gode cirkel”.   

 At veterankoordinatoren forstår og formidler veteranernes kompetencer i forhold til ar-
bejdsmarkedet. 

 

De fleste af de forventede behov tager udgangspunkt i følgende: 
Hjælp til jobsøgning, genoptræning, rehabilitering samt særlige ydelser. 

Veterancentret er disponibel i forhold til sparring med den kommunale sagsbehandler om-
kring veteraner. Det kan være med helt konkret rådgivning og bistand til et forløb med en ve-
teran eller mere generel viden om veteraner. 

Veterankoordinatoren kan desuden, efter behov, trække på de øvrige personaleressourcer i 
den samlede kommunale organisation. 
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