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Veteranplan for Ski kommune

Oppstilling på Akershus festning,
frigjørings- og veterandag 8. mai 2018
Fotograf: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Forord
Norge har over flere tiår deltatt i kampen for fred, stabilitet og menneskerettigheter med innsats
over hele verden. Arbeidet utøves med humanitære midler og bistand, med støtte til politiske
prosesser og med militære bidrag når det er påkrevet.
Mange tusen norske kvinner og menn har erfaring fra denne innsatsen. Nordmenn har ofte gjort
tjeneste i krevende og farlige situasjoner. Det gjøres en stor innsats for å bidra til sikkerhet og
stabilitet. De blir stasjonert i områder med uro og konflikt og soldatene løser vanskelige oppdrag i
land med store utfordringer. De utsetter seg selv for fare, sterke inntrykk og belastninger. Alle
veteraner fortjener anerkjennelse og respekt for den jobben de har utført.
Veteranene kommer hjem med en kompetanse og erfaringer som er viktig for lokalsamfunnet og Ski
kommune vil samarbeider med veteranene for å ta denne i bruk.
Det kan være ulike oppfatninger om grunnlaget for norsk deltakelse i krig og konflikt. Uavhengig av
dette fortjener den enkelte veteran anerkjennelse og respekt for viljen til å risikere liv og helse for
landet. En egen handlingsplan viser anerkjennelse av innsatsen veteranene har gjort.
Jeg vil takke for gode og nyttige innspill som har kommet fra veteraner i Ski under utarbeidelsen av
denne planen.
Forvaret har i 2017 registrert 232 veteraner bosatt i Ski kommune. I tillegg til disse skal vi huske at
også politi og humanitære organisasjoner har bidratt inn i internasjonale operasjoner.
Ski kommune skal være en god kommune for alle veteranene og deres familier. Veteranplanen skal
bidra til at vi, i samarbeid med Forsvaret og veteranorganisasjonene, ivaretar veteranene med
verdighet, anerkjennelse og forståelse.
På vegne av Ski kommune,
Takk for innsatsen!

Ordfører
Hanne Opdan
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Bilde: Den første tysklandsbrigaden i 1947. Bildet er tatt av nå avdøde Asbjørn Fossheim fra Voss som tjenestegjorde i Tyskland i
1947. Bildet er hentet fra Forsvaret, i tjeneste for Norge.
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Innledning
Etter 2. verdenskrig har Norge deltatt i mange internasjonale, militære operasjoner. Vår første
deltakelse er kjent som Tysklandsbrigaden hvor ca. 50.000 nordmenn deltok. Etter oppstarten av FNoperasjonen i Libanon i 1978 har over 40.000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det
internasjonale samfunnet. I sum har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i
40 land på fire kontinenter. I tillegg kommer veteraner som har tjenestegjort i politiet og andre
organisasjoner.
En veteran er en norsk statsborger som har deltatt, eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende
eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren.
Nordmenn har ofte gjort tjeneste i krevende og farlige situasjoner. Våre soldater gjør en stor innsats
for å bidra til sikkerhet og stabilitet. De blir stasjonert i områder med uro og konflikt. Soldatene løser
vanskelige oppdrag i land med store utfordringer. De utsetter seg selv for fare, sterke inntrykk og
belastninger. De skal ha anerkjennelse for den jobben de har utført. Forvaret har i 2017 registrert
232 veteraner bosatt i Ski kommune. Tallet er betydelig høyere når veteraner i tjeneste fra andre
organisasjoner også medregnes.
I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) oppfordres landets kommuner til å
utvikle kommunale planer for å sikre Norges veteraner fra internasjonale operasjoner best mulig
ivaretagelse og oppfølging. Forsvaret har utarbeidet en veileder for utarbeidelse av en kommunal
veteranplan, og denne er benyttet i utarbeidelsen av Veteranplan i Ski kommune.
Vi har et ansvar for å ivareta skadet personell, uavhengig av hva slags skade og når den kommer til
uttrykk. Dette ansvaret involverer flere sektorer og aktører.
Forsvaret har en betydelig erfaring og kunnskap om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av
veteraner. Det er viktig at også kommunene anerkjenner veteranenes innsats, bl.a. ved at de
opplever de kommunale tjenestene som tilgjengelige og samordnet. Tiltakene i en kommunal plan
skal bidra til anerkjennelse og legge til rette for at veteranene kan være en ressurs i kommunen.
Ski kommune takker for nyttige innspill fra veteraner i Ski og Forsvarets veterantjeneste under
arbeidet med denne planen.

Grunnlaget for en kommunal veteranplan
Regjeringen la frem meldingen «Fra vernepliktig til veteran» i 2008 – 2009.
I 2014 fulgte regjeringen opp med en handlingsplan «I tjeneste for Norge». Til sammen 7
departementer ble involvert i planen som inneholder 126 tiltak. En oppfølgingsplan ble utarbeidet i
2014, en av anbefalingene i oppfølgingsplanen er at det etableres kommunale handlingsplaner for
veteraner.
Tiltak 14 i Regjeringens oppfølgingsplan (2014) slår fast følgende: «Det bør legges til rette for bedre
samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i
internasjonal tjeneste. Kommunene oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale
veteranplaner. Planene bør fokusere på behov til veteraner og deres familier, med fokus på
samhandling mellom ulike kommunale aktører. Sentrale elementer i planene bør være
kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse
av veteraner og deres familier, som har behov for ulike tilbud.»
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Levekårsundersøkelser
I levekårsundersøkelsen av veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner for forsvaret eller
politiet (2012) kommer det frem at mange veteraner har vært involvert i alvorlige hendelser under
tjeneste. Allikevel beskriver veteranene tjenesten i utlandet som positiv, men opplevelsen av
hvordan de blir møtt av samfunnet etter tjeneste er noe mer negativ.
Veteraner har minst like god både fysisk og psykisk helse som andre grupper. Både når man ser på
egenvurdert helse, langvarig sykdom og psykiske vansker, er resultatene for forsvarsveteraner
omtrent som blant andre.
Det viser seg også at tillit til medmennesker er like høy blant veteraner som blant andre, men
veteranene rapporterer likevel oftere enn andre at folk rundt dem viser lite interesse for det de gjør.
Andre undersøkelser viser at en andel av veteranene opplever stress som følge av tjenesten flere år
etter hjemkomst. Stressreaksjonen kan komme til uttrykk i flere forskjellige former. Dette er
individuelt, men det er viktig å ha kunnskap om denne risikoen.
Det er viktig at veteraner og deres familier blir gjort oppmerksom på vanlige utfordringer etter
internasjonal tjenester og muligheter for hjelp og rådgivning ved behov.

Viktige aktører utenfor kommunen
Regjeringen arbeider for å bedre kompetansen hos personell i offentlig sektor som kommer i kontakt
med veteraner og deres pårørende. Det skal gjennomføres kurs og opplæringspakker blant annet i
stressrelaterte lidelser og militærpsykiatri. Forsvaret har sammen med kommunen et overlappende
ansvar for oppfølgingen av veteraner og deres familier. De fleste veteraner har god helse etter
avsluttet tjeneste, men et samarbeid om forebyggende tiltak og oppfølging er allikevel en god
forsikring for veteranene.

Forsvarets veterantjeneste
Forsvarets veterantjeneste (FVT) skal lede og koordinere gjennomføringen av en rekke tiltak
Regjeringen har besluttet, for å styrke anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner. For å gjøre dagens
tilbud lettere tilgjengelig er veterantjenesten " Én dør inn”. Det betyr, at den som kontakter FVT kan
få profesjonell bistand til å vurdere sin situasjon og til å finne veien videre. Forsvaret har en rekke
tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner.
Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst.

NVIO
NVIO er Norges største interesseorganisasjon for personell som har deltatt i internasjonale
operasjoner og deres pårørende. NVIO består av ca 7500 medlemmer og har 59 lokalforeninger over
hele Norge. De består av veteraner fra dagens internasjonale operasjoner og tilbake til
Tysklandsbrigaden. NVIO er en politisk nøytral organisasjon som arbeider for å fremme interessene
til veteraner og deres pårørende. NIVO er en av flere interesseorganisasjoner for veteraner og deres
familier.
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Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Senteret har spesialkompetanse på traumatisk stress og tilbyr kurs for leger og annet helsepersonell.
RVTS tilbyr også langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner for å forebygge
traumelidelser. Målet er å øke kompetansen i de kommunale helsetjenestene.

Ahus
Distriktpsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) tilhører
spesialisthelsetjenesten og har hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern. Både DPS og BUP
vil kunne komme i kontakt med veteraner, deres familier og barn i sitt arbeid.

Bilde: Telemark
bataljon trener strid i
bebygd område i
Nederland, 11. mai
2018. Fotograf
Aleksander Hage,
Forsvaret

Tilbud i Ski kommune
For veteraner som har et oppfølgingsbehov, er det viktig å bli møtt med kunnskap i helsesektoren og
andre tjenester i sivil forvaltning. Kommunene er ansvarlig for at personer som er bosatt i
kommunen skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For fastleger og ansatte i kommunens
tjenester er det viktig å få kjennskap til at fysiske og psykiske helseplager kan skyldes belastninger i
tilknytning til internasjonale operasjoner, også når dette ligger langt tilbake i tid.
Alle landets fastleger har fått tilsendt boken «Håndbok i militærpsykiatri» fra Forsvaret som et ledd i
kompetanseoverføring fra Forsvaret til det sivile helsevesenet. Håndboken ble distribuert til samtlige
fastleger i Ski kommune i 2016. Ved å ha kompetanse på dette feltet vil hjelpeapparatet lettere
forebygge mer alvorlige problemer. Forsvarets sanitet har laget en løpeseddel om tilbudet de har til
veteraner og pårørende som skal være tilgjengelig på alle fastlegekontor.
Kommunens øvrige tjenester og tilbud som f.eks. helsestasjoner, psykisk helsehjelp, NAV og
boligkontor har i varierende grad kunnskap om behov og utfordringer som veteraner kan oppleve.
Kommunen vil øke kompetansen på traumer og stress relatert til tjenestegjøring i militære
operasjoner, slik at rådgivning, hjelpetilbud og innretning av tjenester blir bedre. Dette må gjøres i
samarbeid med veteraner og deres organisasjoner, bl.a. gjennom opprettelse av en veterankontakt.
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Veterankontakt
Ski kommune vil opprette en veterankontakt som skal være et bindeledd og en koordinator mellom
veteraner og kommunens tjenester. Veterankontakten skal være rådgivende både for veteraner,
deres familier og kommunens tjenester som er fordelt på mange virksomheter. Veterankontakten
skal følge opp veteranplanen sammen med veteraner som er bosatt i Ski kommune.
Kontaktinformasjon til veterankontakten står på kommunens hjemmeside.

Bilde: Crew venter på take
off i det norske C-130J
Hercules flyet fra NORTAD
(Norwegian Tactical Airlift
Detachment) før en flytur
for den pågående FNoperasjonen MINUSMA i
Mali, 21. september 2016.
Fotograf Torbjørn Kjosvold,
Forsvaret

Kontakt og erfaringsutveksling mellom veteraner og kommunen
Alle som har vært ute i internasjonal tjeneste for Norge kommer hjem med kompetanse som er
svært viktig for det norske samfunn og arbeidsliv, og det er flere muligheter for å invitere veteranene
inn i samfunnsarbeidet for å bidra med sin kompetanse. Ski kommune er vil gjerne dra nytte av
veteraners kompetanse og erfaringer, og denne erfaringsutvekslingen kan f.eks. starte med:
o
o
o

Presentere Norges fredsbevarende arbeid for barn og unge, gjennom f.eks. deltakelse i
undervisningen og klasseturer.
Presentere og dele informasjon om erfaringer og hjelpebehov med fastleger, helsepersonell og
ledere i kommunen.
Faste møtepunkter med veterankontakten

Offentlige markeringer i Ski kommune
Seremonier og offentlige markeringer er et viktig og synlig uttrykk for samfunnets anerkjennelse av
både innsatsen og den enkelte veteran og deres familie. Dette bidrar til å ivareta historien og knytter
bånd mellom veteraner og samfunnet.
Det ble i 1948 reist et minnesmerke for falne ved Ski Middelalderkirke. Steinen er av vulkansk
opprinnelse – opprinnelig dannet ved Grefsenkollen. Steinen kom til Ski for ca. 11.000 år siden,
fraktet hit av en mektig isrygg og avrundet til dagen form i en steinur med brusende vann. 15
krigsofre fra Ski fikk sitt navn hugget inn i minnesteinen.
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Denne steinen er et viktig symbol for å verdsette de falne under 2.verdenskrig -og etter hvert også
den fredsbevarende innsatsen som innbyggere fra Ski kommune bidrar med.

Flaggfartøyet i
Operation Ocean Shield
(OOS) fregatten KNM
Fridtjof Nansen i sjø
utenfor Seychellene, 18.
oktober 2013. Fotograf
Torbjørn Kjosvold,
Forsvaret

Flaggdager
8. mai
Regjeringen har bestemt at den 8. mai, i tillegg til å være frigjøringsdagen, er nasjonal Veterandag.
Dette er den viktigste dagen for å markere anerkjennelse for veteraner. Ski kommune inviterer
veteranene og deres familier til kransenedleggelse ved minnesmerket denne dagen hvert år.
Ordfører holder tale.
17. mai
Krans legges ned ved minnesmerket ved Ski middelalderkirke.
24. oktober FN dagen
Det er ulike arrangementer i Ski kommune denne dagen. Skoler og barnehager bør invitere lokale
veteraner i undervisningen for å dele erfaringer, kunnskap og synliggjøre veteranenes bidrag i
internasjonale operasjoner.
Første søndag i november – forsvarets minnedag
Etter ønske fra overlevende og pårørende, ble det i 2007 innført en minnedag første søndag i
november. Minnedagen er for å minnes alt personell som har mistet livet i tjeneste. Dagen markeres
ved Forsvarets avdelinger i Norge og utlandet.
Andre markeringer i regi av lag og foreninger kommer i tillegg.
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Bilde: Norsk FN offiser i samtale med
innbyggere i landsbyen Ceeda, Libanon, 12.
mars 1995. Fotograf Torbjørn Kjosvold,
Forsvaret

Tiltak videre
Veteranplanen skal være et levende dokument som formidles til alle virksomheter i velferd og skoler
og barnehager. I det videre samarbeidet vil tiltak vurderes fortløpende og i samarbeid mellom
veteranene og kommunen.

Forpliktende samarbeid
o
o

Kontakt mellom veteraner og veterankontakt i Ski kommune opprettes høsten 2018.
Veteraner og veterankontakten kartlegger behov og ønsker om bl.a. deltakelse og
erfaringsutveksling med ulike kommunale virksomheter. Veterankontakten formidler kontakt
mellom veteraner og kommunale aktører.

Kompetanseheving og ivaretagelse
o
o
o

Kommunen vurderer fortløpende kompetansetiltak for leger og helsepersonell i samarbeid med
RVTS. Veterankontakten har ansvar for å koordinere kompetansehevende tiltak.
Planen presenteres ved at veteraner inviteres til virksomhetsledermøte i Ski kommune høsten
2018.
Kommunen inviterer veteraner til Samarbeidsmøte med fastlegene vinter 2018/2019.

Anerkjennelse
o
o

Ski kommune inviterer til, eller deltar på, flaggdager som fremgår i planen (s. 7).
Ski kommune informerer om markeringene på egne hjemmesider.

Veteranplanen revideres om 2 år, neste gang i Nordre Follo kommune.
Veteranplanen med kontaktinformasjon er tilgjengelig på Ski kommunes hjemmeside. Her er det
også informasjon om kontaktpersoner og arrangementer.

Bilde: Medaljeseremoni på Akershus festning for
norske soldater tjenestegjort i Erbil, Irak og
Bamako, Mali. NK på FOH, Generalmajor Lars
Christian Aamodt sto for medaljeutdelingen, 16.
juni 2017. Fotograf: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
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Kildehenvisninger
St. meld. 34 (2008-2009) Fra vernepliktig til veteran
Regjeringens handlingsplan (2011-2013) I tjeneste for Norge. Ivaretakelse av personell før, under og
etter utenlandstjeneste.
Regjeringens oppfølgingsplan (2014) I tjeneste for Norge. Ivaretakelse av personell før, under og etter
utenlandstjeneste.
Forsvaret.no og itjenestefornorge.no:
Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan, veileder.
I tjeneste for Norge, Norges innsats i internasjonale operasjoner fra 1947 og fram til i dag, og
historiene til dem som har deltatt.
Veteraner fra internasjonale operasjoner, 100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i
internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i nesten hundre forskjellige
operasjoner.
Veteranorganisasjoner, forsvaret er opptatt av å ha et godt samarbeid med de frivillige
veteranorganisasjonene.
Rvtsost.no:
Traumeforebygging, traumerelaterte plager medfører store omkostninger for individet, familien,
nettverket og samfunnet. TVTS Øst bidrar til kompetanseheving av fagpersonell og organisasjoner
som møter denne type utfordringer i sin arbeidshverdag.
Kameratstotte.no:
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er Norges største
interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres
pårørende.

9

