SAK 48/20 FELLES KOMMUNAL VETERANPLAN
Saksopplysning:
I sak 36/18 Felles kommunal veteranplan gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak:
1. Det skal utarbeidast ein interkommunal veteranplan for Hallingdal.
2. Geir Atle Mylius blir engasjert til å utarbeide planen, som skal leggast fram til handsaming i
Regionrådet for Hallingdal i januarmøte 2019.
Geir Atle Mylius har i februar 2020 orientert regionrådet om arbeidet med felles kommunal
veteranplan for Hallingdal. Etter den tid er det gjort små rettingar og korreksjonar, planen har
vore på høyring hjå veteranforeiningane nasjonalt, samt hjå veteraninspektøren for forsvaret.
Det har dei seinare åra vore sett fokus på veteranarbeidet. Formålet med planen er å hjelpe
kommunane med å ivareta sine veteranar, samt å hjelpe veteranane og deira pårørande ved å
sette fokus og gjera veteranarbeidet lettare tilgjengeleg. Veteranarbeidet handlar om ivaretaking
av veteranar og deira pårørande, informasjon mellom veteranar og ut til omverda, møteplassar,
kameratstøtte og verdsetting.
Vurdering:
Veteranplan for Hallingdal vil bidra til ei styrking av veteranarbeidet i dalen og vil gjere det lettare for veteranane å halde kontakten seg imellom og med kommunane. Veteranane vil sjølv
organisera seg og skapa sine eigne møteplassar. Mykje av arbeidet er basert på frivilligheit.
Planen slik den ligg føre kan vidareutviklast og må truleg reviderast innimellom.
I planen ligg det ei forslag om økonomisk støtte på kr 15000 frå kvar kommune til veteranarbeidet. Dette skal dekke kostnader til ulike arrangement, månadlege veterantreff i Hallingdal, 8. mai
arrangement, markering av FN-dagen 24. oktober. Dagleg leiar meiner at det kommunale tilskotet, om dette blir vedtatt i kvar kommune, er eit lite, men viktig bidrag når det gjeld å ta vare på,
og i nokre tilfelle forebygge psykisk helseplager hjå nokre av veteranane. Dagleg leiar meiner og
at ein kunne utfordre veteranmiljøet til å halde veteranplanen oppdatert.
Forslag til vedtak:
Regionrådet tek felles veteranplan til orientering og rår kommunane til å gjera vedtak og
offentleggjera planen på sine heimesider.

Vedlegg: Felles veteranplan for Hallingdal

Hallingdal 18. sept 2020
Jan Olav Helling
Dagleg leiar

VETERANPLAN FOR

«Hjemkomst»

Kristian G. Sveingard m / datter , Leah S. på armen under
medaljesermoni etter Irak Nor TU2

Foto: Hjemmeside Forsvarets veterantjeneste

Foto: Caroline S. Juvet (samboer)
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Kjære bruker av veteranplanen for Hallingdal !
Veteranplanen for Hallingdal er ment som et dokument som skal være til hjelp
og ha god nytte for alle som på en eller annen måte er involvert i veteransaken.
Forsvaret har de siste årene hatt stadig økende fokus på veteraner og deres
familie, og kommunene oppfordres til å videreføre og utvikle dette arbeidet
lokalt i den enkelte kommune.
Regionrådet i Hallingdal har blitt enige om å lage EN felles plan.
Det vil virke samlende i veteranarbeidet og mange tilbud krysser kommune
grensene.
Vi håper denne planen skal bli til hjelp for den enkelte kommune, veteraner
med deres familie, samt en orientering til den generelle befolkningen i
Hallingdal.

Veteranplanen er også en pådriver for å øke aktiviteten og tilbudet til den
enkelte veteran i Hallingdal.

Trond Rukke i Libanon

Kristian G. Sveingard i Afganistan

Ingvald Kleven i Korea

2

Innhold:
2.Kjære bruker av veteranplanen
3.Innholdsfortegnelse
4.For alt vi har-og alt vi er…. Heder og ære til veteraner og deres familie
5-7.Oversikt over veteran -organisasjoner og veterankortet

8-9. Veterankontaktene i Hallingdal
10.Arrangement, og markeringer
11.Oppfølging av veteranplanen
12.Kontakt- informasjon for Hol kommune
13.Kontaktinformasjon Ål kommune
14.Kontaktinformasjon Hemsedal kommune
15.Kontaktinformasjon Gol kommune
16.Kontaktinformasjon Nes kommune
17.Kontakt informasjon Flå kommune
18.Minnesmerker som markeres i Hallingdal
19.»Frihet er ikke gratis»

3

For alt vi har-og alt vi er!

Illustrasjon: Forsvarets Veterantjeneste

Helt siden andre verdenskrig var over og Tysklandsbrigaden ble opprettet i 1946
har norske soldater reist ut i verden for å bidra med fredsbevarende arbeid.
Over 100 000 nordmenn har vært ute i fredens tjeneste. Mange av disse oppdragene har vært svært krevende og risikofylte. Selv om Norge offisielt ikke har
vært i krig siden 2.verdens- krig, har det under flere av operasjonene for fred
vært krigshandlinger og harde kamper. Mange av de norske soldatene har mistet livet og kommet hjem med skader.
En veteranplan skal først og fremst være en

anerkjennelse av den

enkelte veteran med familie, for den innsatsen og de offer som er
gjort for at vi i dag kan leve i et trygt, stabilt og fredelig Norge.

Intops medaljeutdeling av hv område sjef i Hallingdal.
Fra høyre: Dan Owe Wick, Stian Jørgensen, Thomas Engh,
Tommy Johnsen og ukjent HV Kapt.
Foto: Geir Atle Mylius
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NVIO Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

NVIO har hovedkontor på Akershus festning i bygning 60 . Er du i Oslo så stikk innom en tur
for en prat.
Det finnes lokallag rundt i hele Norge og målet må være å jobbe mot et eget lokallag her i
Hallingdal. Nvio holder arrangement for veteraner, de har støtteordninger og de støtter sine lokallag i arbeid. NVIO driver også kameratstøtte., der kan man få hjelp til store og små
spørsmål hva angår en veteran.
Les mer på www.nvio.no eller www.kameratstotte.no
Direkte kontakt: post@nvio.no tlf. 94012200

Forsvarets veteransenter BÆREIA

Bæreia er forsvarets eget veteransenter. Det ligger i Kongsvinger og er åpent året rundt.
Der arrangeres det flere ulike samlinger hvor man kan melde seg på eller søke plass.
Man kan også søke om å få holde reunion treff der fra utenlandsoppdrag, betaler Forsvaret
hele oppholde med kost og losji og støtter også reisen dit. Der er det stor pågang så man
må søke tidlig. Bæreia er også et sted man kan søke opphold individuelt om man føler at
man trenger en pause fra hverdagen.

Les mer på www.forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteransenteret
Direkte kontakt: veteransenteret@mil.no tlf:62820100

Foto: Hentet fra Bæreia’s hjemmeside
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SIOPS Veteranforbundet
SIOPS jobber spesielt for skadde veteraner og deres familie, som trenger hjelp
og rådgivning i helsespørsmål, opp mot NAV og Forsvaret. Det kan være fysiske
så vel som psykiske skader.
De er behjelpelige med å skaffe kontakt med helsetjenester, advokat og annen
rådgivning.
Les mer på www.siops.no
Direkte kontakt: post@siops.no tlf: 22695650

VETERAN MØTER VETERAN
Dette er en organisasjon som fokuserer mye på aktiviteter for veteraner med
familie. De annonserer sine utflukter og arrangement på sin Facebook- side.
Hver torsdag er det åpent hus på Norway House i Lommedalsveien 277,
1350 Lommedalen. Her er det bare å møte opp for veteraner med familie, det
er enkel servering og praten går løst. Skal noen ha et veteran- arrangement er
det bare å ta kontakt så strekker de seg langt for å hjelpe til. De har en tilhenger
full av grillutstyr og reiser ofte rundt med sin fantastiske grillmat.
Les mer på www.veteranmoterveteran.no
Direkte kontakt: info@veteranmoterveteran.no tlf: 90088866

Veteran møter veteran har grilling på Rena
Foto: Per Christian «Pekka» Jacobsen
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Mil Vet MC Militære veteraneers motorsykkelklubb

Dette er Norges største veteran- motorsykkelklubb.
De har motto : Sammen ute…. Sammen hjemme
De har Chapter (avdelinger) rundt i hele Norge. For å bli medlem må du ha
utført utenlandsoppdrag for forsvaret eller politiet. Klubben arrangerer mange
turer og samlinger. Du søker medlemsskap på deres hjemme side.
Les mer på www.milvetmc.no
Direkte kontakt: tlf 928 66 259

Veterankortet
Alle med internasjonale oppdrag over 30dager
kan søke og få kortet. Det er gratis.
For å få kortet, søker man med en link inne på www.forsvaret.no
Veterankortet er en synlig annerkjennelse.
Det er også et fordelskort som gir mange gode priser på ulike tjenester og varer,
oversikten over dette ligger inne på www.veterankort.no Det fungerer også som
inngangskort ved store nasjonale markeringer for veteraner.

I USA gir et veterankort stor anerkjennelse, så skal du på ferie dit anbefales det
at du tar det med.

7

VETERAN-KONTAKTER I HALLINGDAL
Veterankontakt er en rolle som skal bekles av en veteran med intops erfaring.
Hovedmålet med en veterankontakt er at han skal fungere som et bindeledd
mellom den enkelte veteran, kommune og Forsvaret.

Det blir opprettet en veterankontakt for hver kommune i Hallingdal.
De skal møtes regelmessig og planlegge- gjennomføre aktiviteter for veteranene og deres familier i Hallingdal.

Det skal gis støtte på 15000,- fra hver kommune årlig, som skal gå til dette
arbeidet.
Oversikt over veterankontaktaktene i Hallingdal

Hol kommune :Geir Atle Mylius
Han har tjenestegjort i UNIFIL Libanon kont 29 og 30 og i
UNPROFOR Normedcoy Bosnia kont 1 og 2.
Geir Atle bor på Geilo, kjører ambulanse, er gift og har 4 barn

Ål kommune: Her mangler vi kontakt

Gol kommune: Her mangler vi kontakt

Hemsedal kommune: Jørn Fossnes
Han tjenestegjorde i UNIFIL Libanon i kont 1
Jørn er pensjonert fra ambulansen, men driver aktivt med
undervisning i førstehjelp. Han er gift og har to barn.
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Nesbyen kommune: Her mangler vi kontakt.

Flå kommune: Her manglar vi kontakt

9

Arrangement og aktiviteter

Ordfører Petter Rukke i Hol åpner Krigsutstilling 8.mai

8.mai Markering av Veteran og Frigjøringsdagen

Foto: Geir Atle Mylius

I 2017 tok Flå kommune initiativet til en markering av 8.mai, hvor de inviterte
alle veteraner i Hallingdal til en tilstelning med minnemarkering, foredrag og
festmiddag. Dette har blitt en tradisjon. I 2018 ovetok Hol kommune stafettpinnen, i 2019 Ål kommune, og nå i 2020 er det Gol som skal arrangere. Det foreslås herved Hemsedal i 2021 og Nesbyen 2022. Da har vi rekkefølgen.
Det er nå bred enighet om at dette skal bli en fast årlig markering hvor det ruleres på ansvar for gjennomføringen. Arrangør- kommunen tar kostnaden med
arrangementet det aktuelle år.

24.oktober FN dagen
Veterankontaktene skal jobbe opp mot skolene for å markere FN dagen.
Her kan man nytte kompetansen til den enkelte veteran og få til foredrag,
billedvisning og lage utstillinger på skolene.

Månedlig veterantreff
Et av hovedmålene til veterankontaktene er å få til et treff for veteraner i
Hallingdal en gang i måneden. Torpomoen har en befalsmesse som står urørt
med militæreffekter med mer, et ideelt sted for disse samlingene. Her kan det
være ulike arrangement, enkel bevertning og en arene hvor veteraner kan møtes. Disse treffene skal finansieres med de midlene kommunene setter av årlig
til veteranarbeidet.
På sikt bør man se på muligheten for et eget veteranhus for Hallingdal.
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Oppfølging av veteranplanen for Hallingdal

Ansvar for videre oppfølging av veteranplanen legges under veterankontaktene
i Hallingdal etter ferdigstillelse i 2020.

Planen må revideres og holdes oppdatert slik at den til en hver tid inneholder
korrekt- og oppdatert informasjon.

Pengestøtten til Veteranarbeidet i Hallingdal fra kommunene oppjusteres hvert
3.år, første gang i 2023.

Et sammendrag av årets aktiviteter legges frem hvert år under 8.mai markeringen samtidig som den sendes regionrådet.

Større endringer i planen bør også legges frem og presenteres under den årlige
8.mai- markeringen

Geir Atle Mylius

Stian Bogard

Jan Olav Helling

Olaf Sverre Nyheim

Jon Håvard Moland

Dan Owe Wick

Libanon/Bosnia

Kosovo

Libanon/Bosnia

Afganistan

Kosovo

Libanon
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Informasjon fra Hol kommune

HVEM

TELEFON

Geilo legesenter

32 09 22 50

Hol legekontor

32 09 22 00

Legevakt kveld/natt

116 117

Helsestasjon Geilo

32 09 22 65

Psykisk helse (leder)

959 800 35

Prestetjeneste /
Hol kirkekontor

32 09 69 30

Vakttelefon prester Hol og Ål

954 716 44

Kriseteamet i Hol (leder)

48168942

Krise og omsorgsgruppe
Geilo røde kors

900 257 61

Familievernkontoret i
Hallingdal

32 12 33 44

Veterankontakt i Hol
kommune

Geir Atle Mylius

481 689 30
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Informasjon fra Ål kommune

HVEM

TELEFON

Ål legekontor

32085350

Psykisk helse

91666850

Psykososialt kriseteam

leder

Legevakt kveld /helg

90797574

116117

Krise leiinga

leder

99287899

Familievernkontor

Felles for Hallingdal

32123344

Ål helsestasjon

32085290

Ål kyrkjekontor

32086161

Vakttelefon prestar

Ål og Hol

95471644

Ål Røde kors Hjelpekorps

88003570

Vats Røde kors Hjelpekorps

91122601

VETERANKONTAKT
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Informasjon fra Hemsedal kommune

HVEM

TELEFON

Hemsedal legesenter

31 40 89 00

Legevakt kveld /helg

116117

Psykisk Helse

Leder: Heidi Grøthe

468 27 357

Prest

Kirkekontoret

31 40 88 45

Sokneprest Hemsedal

Camilla Osnes

977 15 677

Familievernkontor

Felles for Hallingdal

32 12 33 44

VETERANKONTAKT

Jørn Fossnes

909 57 937
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Informasjon fra Gol kommune

HVEM

TELEFON

Gol legekontor

32029200

Psykisk helsetjeneste

91673949

Legevakt kveld /helg

116117

Helsesøster

32029215

Familievernkontor

Felles for Hallingdal

32123344

Prest, beredskapstelefon

Nedre Hallingdal

95471334

VETERANKONTAKT
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Informasjon fra Nes kommune

HVEM

TELEFON

Nesbyen legesenter

32 06 83 80

Kommuneoverlege

Nils Høva

Legevakt kveld /helg
Helsesykepleier

996 90 390
116 117

Astrid Garthus

Psykisk helse / rusomsorg

40909267

409 09 296

Familievernkontor

Felles for Hallingdal

32123344

Sorg og kriseteam

Leder Kristin S. Lund

907 60 686

VETERANKONTAKT
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Informasjon fra Flå kommune

HVEM

TELEFON

Flå legekontor

32 05 36 27

Psykisk helsetjeneste

32 05 36 40

Legevakt kveld /helg

116 117

Helsesøster

32 05 36 22

Familievernkontor

32 12 33 44

Prest, beredskapstelefon

911 34 327

VETERANKONTAKT
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MINNESMERKER I HALLINGDAL

HVOR

HVILKE

ANSVARLIG

Hol kyrkjegard (Hagafoss)

Nils Slåtto-`s grav

Hol kommune

Kleppestølen

Minnesmerke

Hol kommune

Hovsåsen

Slippcontainer

Hol kommune

Ål kyrkje gard

Minnesmerke

Ål kommune

Flå kirkegård

Gravsten / minnesmerke Flå kommune

Rasteplass Hallingporten

Minnesmerke

Flå kommune

18

LA OSS TA VARE PÅ VÅRE VETERANER !

Geir Atle Mylius 2020
Veteran
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