VETERANPLAN

BAKRUNN FOR VETERANPLAN

GRUNNLAGET FOR KOMMUNALE PLANER
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.»
Forsvaret

HVA BØR EN VETERANPLAN VÆRE ?
•

En annerkjennelse av jobben den enkelte veteran og dens
familie har bidratt med i kampen for fred.

•

Et arbeidsdokument / hjelpemiddel for den enkelte kommune.

•

En guide gjennom nasjonale og kommunale tilbud til den enkelte
veteran.

•

Generell informasjon til tilgjengelig for alle.

INNHOLD I VETERANPLANEN
•

En takk og annerkjennelse av den enkelte veteran med dens familie.

•

Konkrete planer for årlige arrangement for veteraner og veteransaken.

•

Kartlegge lokale organisasjoner / lag og støtte de i evt.arrangement.

•

Oversikt over den enkelte kommunes minnesmerker og vedlikehold av disse.

•

Opprette en kommunal veterankontakt som skal holde veteranplanen aktiv.

•

Kartlegge og lage oversikt over alle tilbud fra Forsvaret, helsetjeneste og kommune, dette
innebefatter kommunehelsetjenste, skole/barnehage, NAV ,distrikspsykriatisk senter og
RVTS-(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.)

FREMDRIFT
•

Oppstart / idemøte med Petter Rukke

25.Juni

•

Info på Regionmøte

31.aug

•

Frist for innlevering av info fra kommuner

15.okt

•

Ferdigstille utkast til Veteranplan(regionmøte)

30.nov

•

Godkjenning i Regionråd

jan 2019

ARBEIDSOPPGAVER FOR KOMMUNENE
•

Skaffe kontakt info for :
•
•
•
•
•

Legekontor / legevakt
Helsesøster
Psykisk helsetjeneste
Familievernkontor
Prest

•

Skaffe oversikt over minnesmerker /monument

•

Opprette en veterankontakt
•

Send all info til: post@bfsenter.no

