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Kommunens hovedmål 
Kommunens hovedmål ved utarbeidelsen av en veteranplan er å sikre arbeidet 

med  

 

Anerkjennelse – kompetanse – samarbeid 

 

Disse hovedmålene er hentet fra regjeringens handlingsplan “I tjeneste for 

Norge”. Regjeringen vedtok i 2014 en oppfølgingsplan som konkretiserte og 

videreførte arbeidet med handlingsplanen. Oppfølgingsplanen oppfordret 

kommunene til å ta et større samfunnsansvar ved å utarbeide en kommunal 

veteranplan.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/2dd67c61a57b441ca69a91a7eb036913/veteraner_handlingsplan_nettversjon.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2dd67c61a57b441ca69a91a7eb036913/veteraner_handlingsplan_nettversjon.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/dokumenter/dds-oppflgingsplan-materie-kor3.pdf
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Målgruppen for veteranplan i Namsos kommune er veteraner og deres familier 

bosatt i Namsos kommune. Med veteran menes “alle norske statsborgere som 

har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende 

innsats i andre land, fra utenriks-, justis-, og forsvarssektoren”.  

Kommunene har ingen uttømmende liste over kommunes innbyggere som kan 

defineres som veteraner, men det anslås at det er om lag 130 veteraner i 

Namsos kommune.   

 

Planens formål 
 

Regjeringens handlingsplan vektlegger kommunal kompetanseheving og 

forpliktende samarbeid mellom de ulike fag- og kunnskapsmiljøene. 

Veteranplanen skal derfor inneholde; 

 

• Bekrivelse av hvordan Namsos kommune anerkjenner sine veteraner 

• Beskrivelse av kommunale tjenester og kontaktpunkt ved behov for ev. 

tjenester  

• Arenaer for dialog med veteraner og deres interesseorganisasjoner 

 

Anerkjennelse 
 

Kommunen ønsker å legge opp til faste årlige arrangementer som kan være 

arenaer for anerkjennelse av veteraner, og som kan bidra til å synliggjøre 

veteranenes innsats. Hovedarrangementet årlig skal være knyttet til 

veterandagen 8. mai.  

 

Dialog 
 

Det er ønskelig med et dialogforum for kontakt med veteranenes 

interesseorganisasjoner. Et årlig dialogmøte kan være en drøftingsarena for 

problemstillinger veteranenes interesseorganisasjoner er opptatt av, og gi et 

grunnlag for å planlegge markeringer mv. Kommunen vil ha en kontaktperson 

for kommunens veteraner. For spørsmål om kommunens ulike tjenester er 

Innbyggertorgene naturlige kontaktpunkt. Innbyggertorgene finnes på Jøa, på 

Namdalseid og i Namsos sentrum.  
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Oppfølging av veteraner og deres familier i Namsos 
kommune 
 

Kommunen har ikke noe eget apparat spesielt rettet mot veteraner og deres 

familier i dag. Forsvarets veteransenter er åpent for veteraner og deres familier 

både før, under og etter utenlandstjenesten. Her tilbys blant annet ulike 

aktiviteter, jobbsøkerkurs og gjensynstreff.  

 

For at kommunen skal kunne utøve og tilby kommunale tjenester, er det 

nødvendig at den enkelte melder fra til kommunen om den enkeltes behov. 

Innbyggertorgene kan gi generell veiledning og vise videre til alle kommunens 

tjenester, inklusive helsetjenester.  

 

NAV har per nå ikke spesielt fokus på veteraner, men søker bistand fra 

veteransenteret ved behov. NAV er avhengig av at bruker selv eller helsevesenet 

informerer om behov for oppfølging.  

 

Fastlegene er en gruppe som kommer i kontakt med hele befolkningen, inkludert 

veteraner, både ved sykdom og andre utfordringer. Det er derfor viktig at 

fastlegene er observante på at erfaringene noen av veteranene har, kan være 

bidragende til sykdom og andre problemer i hverdagen. Det er også viktig at 

veteranene selv overbringer helseopplysninger fra Forsvarets helsetjeneste til 

fastlegen. 

 

I og med at kommunen ikke har krav på å få utlevert oversikt fra forsvaret eller 

andre om foresattes deltakelse i internasjonal tjeneste, er det viktig at pårørende 

selv informerer barnehage og skole om dette. Barnehagene og skolene i Namsos 

har ikke særskilte rutiner knyttet til oppfølging av barn og elever hvor foresatte 

er i internasjonal tjeneste. Eventuelle utfordringer knyttet til belastninger som 

følge av dette håndteres innenfor de rutinene som allerede finnes for særskilt 

oppfølging av barn og elever i barnehagene og skolene. Barnehager og skoler 

kan også bruke de ulike støttetjenestene i kommunen, som helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, PPT mv.  

 

Den kommunale rustjenesten har i dag ikke noe spesielt tilbud for veteraner, og 

jobber etter prinsippet om at denne gruppen har krav på samme tilbud som den 

øvrige befolkningen dersom de blir henvist eller tar kontakt. Skulle en eventuell 

kartlegging vise at de har behov for spesielle tiltak, henvises de videre, og 

veteranplanen vil bli brukt som verktøy angående støttegrupper og tiltak.  

 

https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteransenteret
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Psykiatritjenesten har heller ikke egne verktøy eller tiltak for veteraner i dag. 

Tjenesten tar imot henvisninger og behandler de på lik linje med andre som har 

rett til denne tjenesten. Psykiatritjenesten vil henvise videre om det skulle være 

behov for ytterligere tiltak.  

 

Veteranorganisasjonene gjennomfører selv medlemsmøter, 

medlemsarrangementer og veterantreff. Det er i tillegg kameratstøttearbeid 

hvor det drives frivillig, forebyggende arbeid blant veteraner som sliter og deres 

pårørende. 
 

Kommunens tiltak  
 

Anerkjennelse 
 

Tiltak Ansvar Tidsramme/økonomi 

8. mai markering 

Kommunen arrangerer 

årlig for veteraner og 

deres familier. Ordfører 

er vertskap.  

Kunst og kulturformidlig 

har ansvar for 

gjennomføringen av 

arrangementet 

Strategi og 

samfunnsutvikling 

koordinerer med 

forsvaret, ordfører og 

veteraner 

Årlig 

Ramme kr 20 000 

Markering FN-dagen 

24. Oktober 

Markering vil bli 

gjennomført dersom 

den sammenfaller med 

læreplanverket 

Opplæring og oppvekst Årlig 

Informasjon om 

aktuelle arrangement 

Synliggjøring av 

arrangement via 

kommunens egne 

kommunikasjonskanaler 

Strategi og 

samfunnsutvikling 

Løpende 
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Kompetanse 

Tiltak Ansvar Tidsramme/økonomi 

Intern 

kunnskapsformidling i 

grunnskolene 

Det vil bli formidlet i 

henhold til 

læreplanverket 

Opplæring og oppvekst  

Dialogmøte 

Møte mellom 

kommunen og 

veteranforeningen 

Strategi og 

samfunnsutvikling  

Årlig 

 

Samarbeid 

Tiltak Ansvar Tidsramme/økonomi 

Ivaretakelse av 

barn/unge som er 

pårørende til 

veteraner/personer i 

aktiv tjeneste 

Barnehage/skole har 

egne retningslinjer for 

ivaretakelse av barn i 

slike tilfeller 

Den aktuelle 

barnehage/skole 

 

Behov for 

helsetjenester og 

andre tjenester 

Innbyggertorgene kan 

vise vei til alle 

kommunale tjenester  

Kommunens 

Innbyggertorg på Jøa, 

Namdalseid og i Namsos 

sentrum 

 

Fagdager 

Kommunale tjenester 

har felles fagdager om 

helseutfordringer 

knyttet til psykiske 

plager som 

posttraumatisk stress 

med mer.  

Strategi og 

samfunnsutvikling/  

Kommuneoverlegen 

med bistand fra 

regionale 

kompetansesenter 

Årlig 
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Kontaktperson 

Kommunen har en 

kontaktperson veteraner 

og veteraners 

interesseorganisasjon 

kan ta kontakt med ved 

behov. 

Kontaktinformasjon skal 

finnes på kommunens 

nettsider 

Strategi og 

samfunnsutvikling 

Løpende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


