
 

 

Vestby kommune  

  

 

Side 1 av 11 

   

 

Veteranplan for Vestby kommune  
 
Saksbehandler: Rune Sletner Saksnr.: 18/02848-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Vedlagte Veteranplan for Vestby kommune vedtas. 
 
 

 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Veteranplan 
  



Vestby kommune 

 Side 2 av 11 

SAKSUTREDNING: 

Sammendrag: 
Norge har over mange tiår deltatt i ulike militære operasjoner i krigs- og 
konfliktområder i andre land. Mange tusen norske menn og kvinner har erfaring fra 
slik innsats. Staten har de senere årene utviklet og systematisert sin politikk overfor 
disse mannskapene, gjennom planer vedtatt i Stortinget. Kommunene har ikke hatt 
noen klar rolle i dette. Vestby kommune har etter dialog med relevante 
organisasjoner utarbeidet vedlagte Veteranplan - I tjeneste for Norge - med bosted 
i Vestby 

Bakgrunn saken: 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram 2018-2021 (k-sak 85/17) 
følgende: Rådmannen bes utrede en kommunal veteranplan i løpet av 2018.  
En veteran defineres her som en person som har deltatt i internasjonale militære 
operasjoner. 
Personer som har vært i utenlandsoppdrag for politiet, Utenriksdepartementet eller 
FN kan ha 
parallelle erfaringer, og en del av tiltakene i veteranplanen kan ha stor betydning for 
disse gruppene også.  
 
Kommunens oversikt over berørte  
Registreringen av militært personell i internasjonaleoperasjoner går fra 1978, og det 
er i henhold til denne for tiden ca. 160 registrerte innbyggere med bakgrunn fra 
internasjonale operasjoner etter 1978 i Vestby kommune. (tall fra Norges 
Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)/Forsvarets 
Veteranorganisasjon). De øvrige kommunene i Follo har tilsvarende tall.  
 
Om vi legger til personell fra tidligere internasjonale operasjoner/engasjement kan 
tallet komme opp i ca. 200. I tillegg til veteranene selv er ofte hele familien berørt av 
veteranens tjeneste. I Vestby betyr det at det kan være et sted mellom 500 og 1000 
innbyggere som er direkte eller indirekte berørt. 
 
Man har tatt for seg følgende hovedtema: 

 Heder og annerkjennelse 

 Omsorg og oppfølging 

 Ivaretakelse av familien 

 Utnyttelse av veteranenes kompetanse 
 
Under utviklingen av planen det ble etablert en dialog med representanter for ulike 
veteranorganisasjoner, samt med aktuelle statlige og kommunale organer.  
 
Man har i arbeidet også fått gode og nyttige innspill fra lokale veteraner. Erfaringer – i 
form av rapporter -  fra RVTS (Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og 
Selvmordsforebygging) er også benyttet.   
 
Det har vært avholdt møter med representanter for veteranenes organisasjoner slik; 
 

• NVIO Sekretariat, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 
• SIOPS, Skadde i Internasjonale Operasjoner 
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De ulike organisasjonene har noe ulike formål, er ulike i størrelse og de har ikke 
lokale foreninger i Vestby. NVIO har lokalforeninger i Indre Østfold/Follo. NVIO har 
sterkest fokus på kameratstøtte, omsorg og sosialt felleskap, mens SIOPS har 
sterkest fokus de skaddes rettigheter og på å arbeide for veteranenes anerkjennelse 
og støtte fra samfunnet. De deltar i et nettverk som ledes av RVTS som fokuserer 
særlig på traumeforebygging og behandling, og å forbedre hjelpen til veteraner og 
deres familier i forbindelse med oppdrag i krigssoner.   
 
I tillegg er det flere initiativ og grupper som tilbyr sosiale aktiviteter og kameratstøtte 
som ikke er registrert som organisasjoner.  
 
Veteraner ansatt i Vestby kommune 
Det finnes i dag ingen samlet oversikt over hvor mange ansatte det er i Vestby 
kommune med erfaringer fra militær utenlandstjeneste, dette er man i ferd med å 
kartlegge. Det er heller ingen oversikt over relevant kompetanse i forhold til 
veteranenes behov i kommunens hjelpeapparat. Dette vil som en del av planen bli 
kartlagt. Som en del av planarbeidet er det også etablert kontakt med kommuner 
som arbeider med en lignende planer. 
 
Statlige føringer 
Samfunnet har et klart ansvar for å ivareta personellet og deres nærmeste når 
Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner (Prop.73 S, 2012). Dette arbeidet 
forutsetter felles forpliktelser og samarbeid på tvers av departementer og sektorer. 
Militært personell i internasjonale operasjoner er i tjeneste på vegne av den norske 
stat. 
 
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» ble offentliggjort i 2011. 
Utgangspunktet for «I tjeneste for Norge» var St.meld. Nr. 34 (2008-2009). Målet 
med handlingsplanen var å styrke oppfølging og ivaretakelse av personell fra 
internasjonale tjenester for Norge; før, under og etter tjenesten. Handlingsplanen la 
føringer for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personellet.  
 
«Regjeringen vil spesielt fokusere på veteraner som en viktig ressurs for det norske 
samfunnet og som viktige bidragsytere i arbeidsliv og lokalsamfunn. De fleste 
kommer styrket hjem fra internasjonale oppdrag, men de som måtte trenge 
oppfølging skal få best mulig behandling, og de skal oppleve overgangen fra 
Forsvarets ivaretakelse til det sivile hjelpeapparatet som helhetlig og sømløs 
(Prop.73 S, 2012). 
Et overordnet prinsipp i handlingsplanen er at personellet som har behov for 
oppfølging skal følges opp av samfunnets ordinære helse- og omsorgstjenester og 
sosialfunksjoner. Dette stiller høye krav til disse tjenestenes fleksibilitet, rådgivning 
og veiledning og ikke minst kompetanseoppbygging. (Prop.73 S, 2012).» 
 
Regjeringen har uttrykt at kompetansebygging og kompetanseoverføring mellom 
sektorene er av stor betydning for å sikre god ivaretakelse og anerkjennelse. 
 
Som et ledd i å videreføre og ytterligere styrke arbeidet rettet mot ivaretakelse og 
oppfølging av personell som har utført internasjonal tjeneste, ble det besluttet at «I 
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tjeneste for Norge» skulle følges opp av en interdepartemental oppfølgingsplan etter 
sin virketid (2011- 2013).  
 
Målgruppen for oppfølgingsplanen er den samme som «I tjeneste for Norge» - 
personell som har gjort tjeneste på vegne av staten Norge i krigs- og konfliktområder. 
Den overordnede målsettingen ble også videreført: «å styrke samfunnets 
anerkjennelse og ivaretakelse av det personellet planen omfatter». Opp -
følgingsplanen tar utgangspunkt i personellets rettigheter og plikter.  
 
Kunnskap om veteranenes helse og levekår 
Det er gjort noe forskning omkring veteraners helse og levekår, og det er planlagt 
flere oppfølgingsstudier både av kortsiktige og langsiktige effekter av tjenesten. 
Statistisk Sentralbyrå(SSB) utga i 2013 rapporten «Veteraners Levekår». De sier i sitt 
sammendrag fra undersøkelsen at: 
 
“Totalt konkluderer vi med at veteraner, både fra forsvaret og fra politiet, er en 
gruppe som har høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med 
referansegruppene.»  
 
En undersøkelse av psykisk helse hos norsk militært personell som har tjenestegjort i 
Afghanistan 2001-2011 ble foretatt av Forsvaret v/Kontor for psykiatri og 
stressmestring. 
 
Rapporten har følgende konklusjoner: 
• Det store flertallet av veteranene har god psykisk helse i gjennomsnitt, fire år etter 
avsluttet tjeneste i Afghanistan. 
• En andel av afghanistanveteranene har psykiske helseplager på samme tidspunkt. 
• Nivået av helsesvikt er lavere enn i en tidligere norsk undersøkelse av 
Libanonveteraner (UNIFIL-undersøkelsen), og også lavere enn hovedtendensen i 
utenlandske studier av veteraner fra krigene i Afghanistan og Irak. 
• En liten gruppe har psykiske eller fysiske skader som følge av tjenesten. Høy grad 
av belastning øker faren for stressplager etter hjemkomst. For de fleste vil 
stressplagene avta over tid. 
• Utenlandstjeneste gir risiko for psykososialt stress hos familien som kan føre til 
psykiske problemer. Stressreaksjoner kan føre til ekteskapskonflikter og 
tilpasningsproblemer etter hjemkomst. 
 
Både afghanistanstudien og levekårsundersøkelsen fra SSB indikerer at 
helsestatusen for norske veteraner i all hovedsak er god. Man slo fast at funnene for 
psykisk lidelse ikke er bekymringsfulle når man sammenlikner med den øvrige 
befolkningen.  
 
Til tross for dette hovedinntrykket er det likevel en andel som sliter med 
ettervirkninger og stresslidelser etter deltakelse i internasjonale operasjoner. 
Studiene viser en sammenheng mellom nivået på belastninger i forbindelse med 
tjenesten og stressreaksjoner i ettertid. Dette er et forhold som det er vesentlig å 
følge opp, spesielt når det gjelder afghanistanveteraner som generelt har vært i 
hyppigere stridskontakter enn tidligere kontingenter til andre områder. Et annet 
bekymringsfullt funn i afghanistanstudien er at over 25 % har et alkoholforbruk som 
defineres som risikofylt eller skadelig. 
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I undersøkelsene er det flere som viser til at anerkjennelse av at de gjorde en viktig 
innsats for landet og positiv omtale av tjenesten, er viktige bidrag til at erfaringene de 
har gjort oppleves som positive. 

Vurdering:  
HEDER OG ANERKJENNELSE 
Forsvarets veteranorganisasjon med flere melder at mange av veteranene både 
individuelt og gjennom sine organisasjoner at de savner anerkjennelse for sin 
innsats. De savner også kunnskap og forståelse fra samfunnet for de menneskelige 
kostnadene med Norges militære operasjoner i utlandet. Heder og anerkjennelse 
handler både om høytidelige markeringer og respekt for kostnadene oppdragene kan 
ha hatt for den enkelte. 
 
Innspill 
I møtene man har hatt med veteranorganisasjonene fremkommer mange 
synspunkter som er tatt med i det videre arbeid. Veteranene er samstemte om at den 
viktigste formen for anerkjennelse er medaljen, som viser at Norge takker den 
enkelte som har deltatt. Denne deles ut av forsvarsministeren og verdsettes høyt. 
 
Organisasjonene foreslo at Vestby kommune kan gi en årlig mottakelse der 
kommunen er vertskap, slik det er gjort i en rekke kommuner, blant andre Oslo og 
Bergen. Arrangementet må ha en verdig ramme, ha faglige- og kulturinnslag og 
gjerne bli arrangert i samarbeid med relevante organisasjoner. Et slikt arrangement 
bør være på kveldstid, slik at også de som er i jobb kan delta. Organisasjonene pekte 
også på at det kan være en fin balanse mellom det å hedre veteranene for deres 
innsats, å være åpen på de tøffe påkjenningene de har vært usatt for og det å unngå 
å sykeliggjøre veteranene som gruppe. Mange har kommet gjennom utfordringene 
uten men, mens andre sliter tungt. 
 
Det ble også fremholdt at kommunen kunne gjøre mye for å øke folks bevissthet om 
de utfordringene veteranene og deres familier – som jo er våre naboer – møter i 
hverdagen. 
Noen steder i verden får veteraner endel mer symbolske/økonomiske goder som f. 
eks. en type veterankort som gir rabatter på visse kjøp som gratis kinobilletter, fri 
offentlig transport el. Det var delte meninger blant veteranorganisasjonene om 
betydningen av dette. 
 
Vurdering 
I dag finnes det en rekke minnesmerker og statuer knyttet til 2. verdenskrig. I Vestby 
har vi minnesmerket over falne i 2. verdenskrig, minnesmerket over falne etter 2. 
verdenskrig og 22 juli minnesmerket samlet i Minneparken i Vestby sentrum, samt 
minnesmerket over falne i 2. verdenskrig i Son sentrum. Disse er naturlige å bruke 
som samlingspunkt i forbindelse med planlagte markeringer.  
 
Informasjon om veteranenes utfordringer og om arrangementer/hendelser er viktig. 
Vestby kommune kommuniserer med sine innbyggere via fire kanaler: Personlig  
 
(personlig kontakt og oppmøte), Portaler (nettsider og digital kommunikasjon), 
Publikasjoner og Presse. I alle kanaler er det aktuelt å skrive om aktuelle tjenester 
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som kommunen har for veteraner som sliter med problemer, tiltak skoler og eventuelt 
andre tjenester gjennomfører for å støtte og hjelpe familier til soldater på oppdrag i 
utlandet, og tilsvarende tiltak overfor familier som har fått sine veteraner hjem igjen. 
 
Tiltak 

 Det etablerte årlige arrangement for veteraner i Vestby kommune med ordføreren  
som vertskap videreføres. Arrangementet legges fortsatt til veterandagen 8. mai, 
etter seremonien ved minnesmerket arrangeres en enkel tilstelning på 
ettermiddag/ kveld i Rådhuset.   

 

 Spre kunnskap til befolkningen gjennom alle kommunens kanaler om kommunens 
tjenester og tiltak overfor veteraner og deres familier 

 
OPPFØLGING OG OMSORG 
Dette er det området alle organisasjonene og enkeltpersoner vektlegger sterkest i 
sine innspill. Oppfølging og omsorg kobles til punktet om heder og anerkjennelse, 
ved at omsorg for de veteranene som får problemer, i seg selv er en viktig 
anerkjennelse av deres innsats. Selv om de aller fleste veteraner kommer styrket ut 
av tjenesten og ikke trenger spesiell oppfølging, er det altfor mange som sliter lenge 
før de får hjelp som virker.  
 
Innspill 
Veteranorganisasjonene er opptatt av at de kommunale tjenestene må knyttes opp 
mot Forsvarets eget oppfølgingsapparat, både i tid og innhold. Kommunen anbefales 
å ta utgangspunkt i «I tjeneste for Norge» og speile den opp mot helse- og 
omsorgstjenesteloven og Lov om sosial tjenester i NAV, og prøve å tette hullene. 
Noen klarer seg med debrifingen de får når de kommer hjem, mens andre reagerer 
først senere. Det er viktig å ha en god beredskap for alle som har fått traumer, enten 
de er veteraner eller andre voldsutsatte. Endel veteraner sliter med depresjoner, de 
isolerer seg, og er ikke i kontakt med et kompetent og tilgjengelig tilbud om hjelp. 
 
Kompetente veteraner ønsker å bidra i opplæring av fagfolk innen helse- og 
sosialtjenester for å formidle sine erfaringer om hva de trenger hjelp til og hva som er 
virksom hjelp. De opplever at det trengs en koordinator som lett kan nås av veteraner 
med hjelpebehov, som kan lose dem til kontakt med NAV, helsetjenester eller andre 
relevante instanser. Noen ønsker også at denne personen har egenerfaring fra 
utenlandstjeneste. Det er i dag LOSer på NAV kontor i de større byene.  NAV sentralt 
har en egne rådgivere ved Elverumskontoret som kan rådgi lokale NAVkontorer når 
dette trengs.  
 
Det er behov for opplæring innen flere kommunale sektorer, også for de som 
betjener resepsjon og telefon. Organisasjonene mener at de distrikts psykiatriske 
sentrene har mer kompetanse enn de tror, men veteraner opplever at behandlerne 
lett overveldes av problemstillingene som presenteres fra krigssoner. Behandlerne 
må trygges på å ta i bruk den traumekompetansen de har. De unge veteranene tar 
lite kontakt med psykologiske hjelpetjenester fordi de gjerne vil dra ut igjen, og vil 
unngå å fremstå som svak eller uegnet. De erkjenner gjerne ikke at de har 
problemer, og er skeptisk til det å lufte sine psykologiske reaksjoner.  
 



Vestby kommune 

 Side 7 av 11 

Et av de punktene som er påpekt av organisasjonene er behovet for et sted å kunne 
møtes - eget hus –, der de kan ha åpent hver dag for alle veteraner og deres familier. 
Det vil bety svært mye også for familiene å kunne treffe andre i samme situasjon. Det 
gjelder både for sosialt samvær og for å kunne lose veteraner som trenger det 
raskere til god hjelp. I tillegg vil det kunne gjøre det mulig å skape et levende og 
attraktivt miljø også for yngre veteraner.  
 
Vurdering av innspill 
Veteraner med behov for helsetjenester kan trenge svært ulike tjenester. Prinsippet 
fra «I tjeneste for Norge» er at hjelpen ytes gjennom det ordinære tjenesteapparat. I 
de kommunale tjenestene er fastlegen en nøkkelperson, og fastlegens engasjement 
og kompetanse er viktig. For noen kan god oppfølging fra en dyktig fastlege være 
tilstrekkelig. Andre vil trenge mer omfattende og spesialisert behandling. Disse 
tjenestene er ikke kommunale. God kunnskap om traumer og traumebehandling er et 
godt fundament for å gi god hjelp, sammen med noe eksplisitt kunnskap om å 
oppholde seg i krigsområder. Veteranenes behov er altså til dels sammenfallende 
med noen andre grupper i samfunnet, dels spesielle. 
 
Det er viktig å bevisstgjøre veteraner på helsefarene ved stort alkoholforbruk og det 
uheldige i å benytte alkohol som selvmedisinering ved psykiske symptomer.  
Resultatområde (RO) Rehabilitering har pr. i dag en del lavterskeltilbud som i noen 
grad kan være nyttige for målgruppen. 
 
Fastlegene er en grunnpilar i helsetjenesten. De kan både gi god hjelp selv og de er 
nøkkelen for henvisning til spesialisthelsetjenestene. På landsbasis sier 
veteranorganisasjonene at mange fastleger er gode og engasjerte, men veteranene 
tilbakemelder også at noen viser liten interesse og forståelse. RVTS Øst har 
arrangert dagskurs i Oslo for fastleger, som gir poeng til spesialisering. Kurset ble 
godt besøkt. Det er viktig å informere fastlegene om veteranenes særlige behov og 
de tilbud som finnes lokalt. 
 
Den alminnelige veien for å få behandling er det lokale distrikts psykiatriske senteret. 
Dette krever henvisning fra lege. Her kan det både skje at noen søknader avslås som 
ikke prioriterte, det kan være lang ventetid og noen steder er det begrenset 
kompetanse. Veteranenes erfaringer er likevel at dersom behandlerne stoler på egen 
kompetanse, eventuelt søker veiledning, kan disse for mange være god hjelp. 
 
Det finnes en rekke privatpraktiserende psykologer, både med og uten driftsavtale 
med det regionale helseforetaket. Noen av disse er gode på traumebehandling. Men 
for de som har driftsavtale er det ofte mange måneders ventetid, og for de uten 
driftsavtale er det en høy egenandel. Begge disse forholdene kan gjøre at 
veteranene opplever tilbudet som lite tilgjengelig. 
 
På samme måte som det lages en folder beregnet på veteraner og deres pårørende, 
kan det etableres et informasjonsbrev til helse og sosialpersonell, inklusive fastleger. 
Dette kan spres vidt til ansatte i den kommunale organisasjonen. Brevet beskriver 
kort hva som er sentralt i tilnærmingen til veteraner med hjelpebehov og hvilke 
instanser som gir relevant hjelp. 
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Bosatte i Vestby kommune har med sin beliggenhet lett adkomst til arrangement og 
ressurser både i Østfold, Akershus og Oslo. Forsvaret har stillet lokaler til disposisjon 
for et «Veteranhus» i Drøbak. Dette drives av veteranene selv med støtte fra 
Forsvaret, veteranorganisasjonene og med noe støtte fra Follo kommunene. 
 
Tiltak 

 Samarbeide med RVTS Øst om å tilby gode meritterende kurs for leger og annet 
helsepersonell om traumer, med særlig fokus på krigsopplevelser. 

 Rehabilitering og Helse/Barnevern øker traumekompetansen i de kommunale 
helsetjenestene, gjennom kurs og veiledning. 

 Lage et informasjonsskriv til alle fastleger, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, 
NAV og andre med informasjon om veteraners særlig behov. Skrivet lages i 
samarbeid med veteranorganisasjonene. 

 Samarbeide med NAV Stat om å tydeliggjøre veteraners behov som en av 
målgruppene og bidra til at det lokalt forefinnes kompetanse på dette området. 

 Lage en informasjonsbrosjyre for veteraner som trenger hjelp, med oversikt over 
hva som finnes i Vestby og hvordan det kan oppnås kontakt. Spre brosjyren til  
relevante funksjoner i kommunen, som Servicekontoret, NAV, legekontor samt de  
ulike veteranorganisasjonene til utdeling. 

 Vestby kommune vil være i fortløpende dialog med organisasjonene om tiltak og 
arrangementer, og støtte «Veteranhuset» i Drøbak som samlingspunkt for 
veteraner fra hele Follo. 
 

IVARETAKELSEN AV FAMILIEN 
Problemer som oppstår hos den enkelte veteran vil fort påvirke hele familien, både 
barn og voksne. Det er derfor viktig at alle typer hjelpetjenester har et familie- og 
nettverksfokus. Overgangen fra innsats i krigsområder til hjemmelivet er ofte 
vanskelig for alle parter. I tillegg kan veteraner med traumer skape og oppleve store 
utfordringer i familielivet. Det er ikke alltid mulig å vite sikkert hva som er årsakene til 
forandringer hos veteranen, når disse kommer mange år etter tjenesten. 
  
Forsvarets eget oppfølgingsprogram rundt utenlandstjeneste har i økende grad blitt 
fokusert på familie, nettverk og barn. De har samlinger både før avreise og etter 
hjemkomst. BUFetat (Barne-, Ungdoms- og Familieetaten) har også deltatt i 
samlingene for å markedsføre familievernkontorene som et sted å henvende seg 
dersom problemer oppstår. Det viser seg likevel at det kommer få slike henvendelser 
til disse med direkte referanse til militær utenlandstjeneste. Det finnes også private 
familierådgivningstilbud. 
 
Det viktigste bidraget fra kommunen kan være å se og støtte de barna som sliter på 
grunn av fars eller mors tjeneste i internasjonale operasjoner. Disse barna vil ha 
belastninger som kan forstyrre basal trygghet og konsentrasjon i skolehverdagen. 
Noen ganger kan de også gi endret adferd hos barnet. 
 
Innspill 
Organisasjonene er opptatt av at posttraumatisk stress kan slå inn mye senere enn 
etter et år. Deres erfaringer er at det kan gå ti år og mer hos enkelte før plagene 
dukker opp. Mange av de som kommer hjem fra tjeneste opplever ikke å ha noe 
spesielt behov for bearbeiding. Veteranene selv sier at det er viktig å huske på 
familiene, ikke minst barna, som lever med angsten mens far eller mor er ute, og 
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som tar imot dem når de kommer hjem. Noen ganger kan pårørende se alvorlige 
problemer som veteranen selv ikke erkjenner. Dette kan skape vansker i familien og 
mye engstelse hos nærstående. Derfor er informasjon om familier og barns behov 
viktige. De ansatte i barnehagen må vite om barn som går og engster seg, og at 
endret oppførsel hos barn kan skyldes dette. Det samme gjelder i skolen, lærere må 
vite hvilke barn i klassen som har familiemedlemmer i utenlandstjeneste. Noen 
ganger kan det være et annet familiemedlem som sliter, ikke den aktuelle veteran/ 
utenlandsreisende selv, derfor er Forsvarets familiefokus viktig, og dette er det viktig 
at kommunen følger opp sier veteranorganisasjonene. 
 
De etterlyser mer kunnskap hos hjelpeapparatet om disse problemene. Det samme 
gjelder ansatte i skoler- og barnehager, leger, helsestasjoner, politi osv. 
Organisasjonene mener det må inn som pensum på aktuelle høyskoleutdanninger, 
som lærerutdanning, sykepleieutdanning m.m. Organisasjonene poengterer særlig 
viktigheten av at man i dette arbeidet ikke glemmer familiene til de “gamle” 
veteranene, de som var i utenlandsoppdrag på 80- og 90 tallet. 
 
Vurdering av innspill 
Innspillene peker på at god hjelp til veteranene også betyr god hjelp til familien. Noen 
ganger kan ektefeller eller samboere trenge rådgivning og hjelp for sin egen del – 
andre ganger sammen med veteranen. Noen ganger er fokus på barna det sentrale. 
Det er viktig at familiemedlemmer som henvender seg til hjelpeapparatet tas på alvor 
og får nødvendig hjelp. 
 
BUF-etat har kompetanse på dette området, og er allerede engasjert i arbeidet med 
familier til personell i internasjonale operasjoner. Familievernkontorene kan benyttes i 
større grad enn i dag for veteranfamilier som trenger hjelp. 
 
Skole og barnehager vil møte alle barn i aktuell alder. Der vil de kjente voksne kunne 
gi støtte, og også fange opp barn som trenger ekstra hjelp. Opplæringsloven og 
barnehageloven har tiltak som særlig ivaretar det enkelte barns behov og 
imøtekommer barn som trenger særlig tilrettelegging. PPT-  Pedagogisk Psykologisk 
tjeneste i Vestby kommune er en støttefunksjon for barnehager og skoler. De 
veileder og hjelper barnehager og skoler for best å imøtekomme det enkelte barns 
behov. Det er viktig at kommunens PP-tjenesten innehar nødvendig kompetanse, slik 
at den kan veilede og støtte barnehager og skoler som trenger mer kompetanse på 
dette feltet. Ressurspersoner fra Forsvaret, samt eventuelt kommunalt ansatte med 
veteranbakgrunn kan bli benyttet for å utvikle kompetansen. 
 
Større barn bruker ofte skolehelsetjenesten som samtalepartnere om problemer de 
sliter med. Denne tjenesten har lav terskel og stor tillit hos elevene. Det er særlig 
viktig at skole-helsesøster har nødvendig kompetanse og tid for disse barna, og at 
tjenesten har god kunnskap om de belastninger barn og unge kan ha knyttet til 
foreldrenes innsats i krigsområder. 
 
Tiltak 

 De fleste av tiltakene under kapitlet om omsorg for veteranen er også relevante 
for familiene. 

 Det bør det opprettes kontaktperson innen PP–tjenesten i Vestby kommune. 

 Gi opplæring til nøkkelpersonell i PP tjenesten – koblet mot barn som lever 
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med stress og belastninger, med særlig fokus på det å ha foreldre i krigssoner. I 
dette arbeidet kan ressurspersoner fra Forsvaret brukes, samt veteraner med 
relevant bakgrunn. 

 
BENYTTE VETERANENES KOMPETANSE 
For de aller fleste veteraner er erfaringene fra utenlandstjenesten noe som har gitt 
dem en positiv personlig vekst og utvikling, og en slik bakgrunn må ses på som en 
kompetanse. For en rekke fagfelt er tjeneste i en krigssone med på å gi erfaringer 
vårt samfunn har bruk for. Eksempler på dette er innen medisin og sykepleie, 
tekniske fag, logistikk, beredskap osv. I tillegg vet de mye om hva som skal til for å 
klare overgangen til det norske sivilsamfunnet på en god måte, og hva veteraner og 
familien til veteranene kan trenge av støtte. 
 
Innspill fra veteranorganisasjonene 
Organisasjonene er opptatt av at veteraner kan benyttes inn i relevante råd og utvalg 
i kommunen. Særlig vektlegger de kompetansen innen beredskap og katastrofer som 
et område mange veteraner har erfaring med. 
 
Organisasjonene bidrar gjerne med å finne gode kandidater til å benytte i kurs og 
konferanser. De mener også at det offentlige Norge bør samarbeide med NHO 
service for å få arbeidsledige veteraner ut i arbeid. Disse kan ha en kompetanse som 
etterspørres i kommune. 
 
Innspill fra kommunalt ansatte veteraner 
Man har hatt enkeltvis samtaler med noen av de kommunalt ansatte veteranene. Det 
ble blant annet drøftet temaer som kommunen som arbeidsgiver, og hvordan 
kompetansen deres kan benyttes.  
 
De mener at kommunen bør markedsføre seg sterkere som en aktuell arbeidsgiver 
for personer som er på vei ut av forsvaret etter utenlandstjeneste.  Ledere må 
etterspørre dokumentasjon fra militærtjeneste i søknadsprosesser, denne 
dokumentasjonen er ofte grundig og sier mye om egenskaper hos personen. 
 
Om en skole vil fokusere på militære utenlandsoppdrag og ønsker at noen 
kommer og forteller om egne opplevelser, kan skolen da kontakte veteranene.  
For øvrig er de opptatt av at de som kommer fra utenlandsoppdrag nå er mye bedre 
forberedt enn tidligere, og bedre tatt vare på under selve tjenesten. Veteraner har 
stort sett positive erfaringer med oppdraget og ønsker ikke å sykeliggjøres, men sees 
på som ressurser. De synes for mye av omtalen av veteraner handler om skader og 
traumer, og opplever at dette også kan stigmatisere familier med mor eller far som er 
veteran. 
 
Vurdering av innspill 
Det bør gjøres en grundig kartlegging av alle enheter i Vestby kommune for å skaffe 
en oversikt over hvem som har bakgrunn fra internasjonale operasjoner. De enkelte 
avdelinger må sammen med ansatte med veteranbakgrunn finne ut om veteranenes 
erfaringer blir godt nok benyttet. 
 
Det vil bli vurdert om det finnes noen ansatte veteraner som har en kompetanse som 
kan benyttes bedre inn i Vestby kommune sine beredskapsplaner. De kommunalt 
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ansatte med veteranbakgrunn, gjerne også med egen familie, kan være en ressurs i 
opplæringen av kommunalt ansatte som møter veteraner eller deres familier.   
 
Tiltak 

 Ansatte med veteranbakgrunn kan være en viktig ressurs med tanke på 
kompetanse innen for eksempel beredskapsarbeid eller opplæringsaktiviteter. Det 
gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge denne kompetansen. 

 
 
ANNET 
Det er verdt å merke seg at storsamfunnet allerede har iverksatt en rekke tiltak for å 
bidra til at veteranene blir tatt godt ivare.   
Forsvarets veteranorganisasjon har et rekreasjonssenter på Bæeia ved Kongsvinger 
– Forsvarets veteransenter - som har en kapasitet på 7500 overnattingsdøgn i året – 
der veteraner kan treffe veteraner. Forsvarets veteranorganisasjon har også en 
telefontjeneste som er betjent på dagtid og en e-posttjeneste der man kan få 
veiledning og kontakt. De har også en egen veteranprest som kan ta samtaler med 
de som trenger dette. Mange av våre veteraner tjenestegjør etter internasjonale 
operasjoner i HV, som også har egne prester som kan være gode samtalepartnere. 
 
Andre berørte 
Kompetansen knyttet til veteranene fra internasjonale operasjoner har en klar 
overføringsverdi til personell som har vært ute i tjeneste eksempelvis for ikke-statlige 
organisasjoner, slik som mineryddere fra Norsk Folkehjelp, katastrofehjelpere fra 
Røde Kors, Leger uten grenser etc etc. Det er en lang liste av organisasjoner og 
enkeltmennesker som kan ha hatt tilsvarende eller lignende erfaringer som veteraner 
fra Forsvaret og Politiet, og disse har ofte det samme behovet for hjelp og støtte i 
primær og sekundærhelsetjenesten. 

 
Alternativ: 
Kommunen kan la være å utvikle en egen plan og lene seg på organisasjonens og 
Forsvarets tiltak.  
 
Konklusjon: 
Den vedlagte planen er utarbeidet etter dialog, og i samråd med veteranene og deres 
organisasjoner.  
Planen evalueres etter 2 år. 
 
  
 


