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Hensikt

• Å gi vertskommunen tilbakemelding på 
dagens veteranplan

• Forventninger til den reviderte planen
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Målselv, Bardu 
og 
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kommune  
vedtok sin 

veteranplan i 
2015
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Revisjon handlingsplan for veteraner -
innledning

• Målselv kommune 
skal revidere den 
eksisterende 
veteranplan og 
ønsker at dere som 
brukere skal få 
påvirkning på denne. 



09.01.2023 4

Veteraner utenfor tjeneste i våre kommuner (2014)

¤ Tallene er 
basert på 
militære 
veteraner 
som har 
tjenestegjort i 
internasjonale 
operasjoner 
fra og med 
1978 og til i 
dag.
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Veteranplanen , grunnlag

• IDA (Interdepartemental arbeidsgruppe)
(DU,FD,JD,HOD,ASD, BLID,KMD)

Styringsgruppe
Handlingsplanen Oppfølgingsplanen
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Grunnlag for kommunens handlingsplanen for veteraner

Det nasjonale mål for Regjeringens oppfølgingsplan:
Å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter 
at de har vært i internasjonal tjeneste for Norge. Det skal skje blant annet gjennom 
å forbedre samhandlingen og å øke kunnskapen i sivil sektor (Regjeringens 
oppfølgingsplan). 

Kommunen har lagt Regjeringens oppfølgingsplan «Ivaretakelse av personell før, 
under og etter internasjonal tjeneste» til grunn og definert tiltak nr 14 som sitt 
grunnlag for utarbeiding av handlingsplanen
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Tiltak nr 14

• 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.

• Kommuner med et antall innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste for 
Norge, oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale 
handlingsplaner.

• Handlingsplanene bør ivareta definerte samhandlingsutfordringer og behov som 
berører personellet og deres familier. Sentrale elementer i planene bør være 
kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante 
aktører, og ivaretakelse av målgrupper som har behov for ulike tilbud.
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Hovedinnhold i handlingsplanen

• Anerkjennelse
• Kompetanseheving av 

kommunalt personell
• Ivaretakelse av 

veteranen og hans 
familie
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Anerkjennelse

• Kommunale (evt felleskommunale/og sammen med Forsvarets 
lokale avdelinger/og veteranorganisasjoner) arrangement spesielt 
rettet mot målgruppen 

• Bruke 8. mai som markeringsdag ut over selve arrangement rundt 
anerkjennelse av veteranene, bl.a. fokus i skole/barnehage

• Gi veteraner et samlingssted. Bygge på kamerater, nettverk, 
informasjon og vennskap

• Fremheve erfaringen veteranene har med seg
• Inkludere hedring av veteraner og deres familier ved flere 

arrangementer, merkedager og festligheter



09.01.2023 10

Kompetanseheving av kommunalt personell

• Meritterende kurs for helsepersonell. I regi av RVTS. 
Interkommunalt, sted: Indre Troms

• Interkommunale fagdager, faglig innhold, utveksle erfaringer, 
bygge nettverk

• Informasjon/undervisning på eksisterende møtepunkt jamfør 
kartleggingen

• Informasjon/undervisning på arbeidsplass 
• Resurspersoner på arbeidsplassen som får spesielt økt 

kompetanse og kan kontaktes ved behov. Formidle kunnskap.
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Samhandling om ivaretakelse

• Kontakt mellom Forsvaret, kommunene, internt i kommuner, og 
andre ved hjelp av eksisterende møtepunkt. Lage system som ikke 
er personavhengig. 

• Bruke eksisterende planer for individuell oppfølging: Individuell 
plan, opplæringsplan og lignende. Baseres på behov. (Nytte 
Pilotprosjekt Østerdalens modell og tilpasse lokale forhold).
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• Fakta om den enkelte kommune og Forsvaret lokalt

• Oversikt over statlige, regionale og lokale aktører

• Relevant utfyllende informasjon.

Vedlegg til planen
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Felles plangruppe

• Utarbeiding av størsteparten av innholdet i planen er utført av en arbeidsgruppe etablert av 
kommunene og har unik kunnskap om emnet:

• Monica Mikkelsen, Sørreisa kommune, avd. leder rus, psykiatri, helsestasjon

• Maria Fosli, Målselv kommune, NAV (kontaktperson for Forsvaret) Statlig/kommunal

• Berit Carho, Bardu kommune, ass enhetsleder skole/barnehage

• Elisabeth Jankov, Forsvaret, rådgiver i Forsvarsstaben. 

(Arbeider med veteran og familiepolitikk og har ansvar for region Nord Norge.)

• Anita Walnum, Forsvaret, familiekoordinator Panserbataljon

• OBLT Stig Magne Hagen, Forsvaret, avd. operasjon/støtte, (+ NVIO) rolle

• Jan Agersborg, NVIO (Norges veteranforbund for Internasjonale Operasjoner)

• Frida Strøm, Bardu kommune, prosessleder.



Utvikling av veteransituasjonen som kan påvirke 
revisjonen av veteranplanen

• Deployeringsmønster
• Veteranpopulasjonen
• FSJ syn på veteranbegrepet
• STM 15 ( 15 apr 2020 )
• Ny tiltaksplan



Veteranbegrepet –
STM NR 34 (2008-2009)

• Veteraner forstås her som; personell som på vegne av den norske stat 
har deltatt i en militær operasjon.

• Veteraner omfatter både militært og sivilt personell, og både stadig 
tjenestegjørende og de som har avsluttet sin tjeneste

• Hovedgruppen av veteraner har sin erfaring fra en operasjon i utlandet

• Den andre gruppen som faller inn under begrepet er personell som har 
deltatt eller vil delta i militære operasjoner på norsk territorium



Forsvaret.no - Veteranbegrepet

• En veteran forstås her som en person som har 
tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Alle, både 
sivile og militære, som har deltatt i internasjonale 
operasjoner er veteraner i etterkant. Dette gjelder 
uavhengig om de stadig er tjenestegjørende eller har 
avsluttet sin tjeneste i Forsvaret.



Forsvarssjefens debattinnlegg i Forsvarets forum 20 mai 2021

FF: torsdag 20. mai 2021 - 14:43 
– Jeg er helt enig med forsvarssjefen, sier generalsekretæren i NVIO Bjørn Robert Dahl.

«I veteranbegrepet vil jeg legge til alle kvinner og menn som hver dag har forsvart våre verdier og vår frihet 
både hjemme og ute, men som ikke faller inn i kategorien veteraner fra 2. verdenskrig eller veteraner fra 
internasjonale operasjoner.»

«For meg er veteraner alle som har tjenestegjort for Forsvaret, både utenlands og i Norge.»

Alle i Forsvaret bidrar til løsning av oppdrag og gjennomføring av operasjoner. Derfor mener jeg at alle som har 
vært i Forsvaret er veteraner, om de er sivilt eller militært tilsatte eller vernepliktige som har gjort tjeneste.

Tiden er inne for å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort for Forsvaret.

For meg er veteraner alle som har bidratt til å bevare Norges suverenitet og bevart fred, frihet og demokrati.
Derfor er alle som har tjenestegjort i Forsvaret en veteran.

Utvidet veteranbegrep



STM NR 15 (2019-2020)
trekker opp linjene for de neste årenes 

veteranpolitikk - (15 apr 2020)

Regjeringens prioriterte områder innenfor 
dette politikkområdet i de nærmeste årene 
vil være:
• Ivaretakelse av personellets barn og 

familier
• Videreutvikling av kompetanse og 

samhandling i det sivile hjelpeapparatet,
• Forskning

Regjeringen oppfordrer kommunene 
til å fortsette
det gode arbeidet med å utvikle egne 
veteranplaner.
Fylkesmannens rolle i å legge til rette
for kommunene i denne prosessen 
skal videreføres.
Samarbeidet med 
veteranorganisasjonene vil
fortsatt være viktig lokalt, regionalt og 
nasjonalt.



Ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for 
oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier,

før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

• Hensikten med tiltaksplanen er å fremme tiltak som imøtekommer regjeringens 
politikk for ivaretakelse av personell og deres familie før, under og etter tjeneste i 
internasjonale operasjoner 

• Planen skal ha tydelige mål, konkrete tiltak og angi ansvarlig departement/etat for 
oppfølging.

• Tiltakene i planen skal:
– ivareta behovet for personellet og deres familie
– styrke samfunnets kompetanse på hva deltakelse i internasjonale operasjoner innebærer 
– vurdere om tiltakene har overføringsverdi til andre deler av samfunnet
– være gjennomførbare, tydelige og konkret.
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Avslutning
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Hensikt

• Å gi vertskommunen tilbakemelding på 
dagens veteranplan

• Forventninger til den reviderte planen
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INNLEDNING SLUTT 


