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Innledning

Kommunene i Dalane ønsker med denne planen avise en felles polit ikk og handlemåte for

vet eranfelt et . En veteranplan for kommunene skal bidra ti l aetablere og gjennomføre en

syst emat isk oppfølging av veteraner og deres familie, samt gi heder og anerkj ennelse t il alle

vet eraner.

Norge har over flere t iår delt att i ulike milit ære operasjoner i krigs- og konfl iktområder og

over 100.000 norske kvinner og menn har erfaring fra slik innsats. Regjeringen har

oppfordret alle landets kommuner t il aut arbeide kommunale vet eranplaner for akunne

følge opp veteranene og deres familier.

Overgangen fra Forsvarets ivaret akelse t il det sivile samfunnet skal oppleves som helhet lig

og sømløst . De flest e kommer styrket hjem fra internasjonale oppdrag, men de som t renger

oppfølging skal få et godt t ilbud. I dett e ligger et overordnet prinsipp om at slik bistand skal

gis av samfunnets ordinære helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Dett e st iller høye krav t il de

våre inst ansers fleksibilit et , veiledning, rådgivning og kompet anse.

I t illegg t il oppfølging fra Forsvaret før, under og ett er internasjonale operasjoner, finnes det

flere forskj ellige organisasjoner som jobber med veteranenes interesser.

Kjet il Slettebø

Ordfører i Bjerkreim kommune

S rt I

Uta9 a-Magnhild Eia

Ordfører i Lund kommune

Odd Stangeland /J

3 %2%%0925°
# Gt..2
Jonas n aei hs $ a
Ordfører i Sokndal kommune

Foto f ramside: Frederik Ringnes/ Forsvoret



                                                    

Mål 
Målet med denne planen er at: 

- Kommunene skal anerkjenne, ivareta og følge opp veteraner og deres familier i 

etterkant av internasjonale operasjoner de har deltatt i 

- Forenkle kommunenes eget arbeid med ytelser for målgruppen gjennom felles 

arbeid, kompetanseheving og innsats 

- Planen kan i seg selv være et opplysnings- og informasjonsdokument for veteraner, 

deres familier, kommunene selv og lokalsamfunnet 

- Veteraner er og skal være en ressurs også i lokalsamfunnet 

 

 

 

 

  



                                                    

Innsatsområder 
 

Anerkjennelse og markeringer 

 

8. mai - Frigjørings- og veterandag i Dalane 
Den årlige markeringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai er en viktig, synlig markering 

av støtte og anerkjennelse til veteraner. De lokale markeringene er derfor svært viktige for 

at samfunnets anerkjennelse kommer til uttrykk på en god og verdig måte. 

Alle kommunene har kransenedleggelse og det blir en felles markering/arrangement i 

Dalane. Arrangementets plassering bør rullere ut fra hvor ulike veteranmonumenter og 

minnemarkeringer er plassert. 

Ordførerne er vertskap for frigjørings- og veterandagen og den blir arrangert i et samarbeid 

med Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO). 

 

8. mai - Arrangement i Vatneleiren 
Det er ordføreren i Sandnes sammen med ordførerne i Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, 

Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland fylkeskommune, 

Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time som inviterer 

til samling i Vatneleiren. Arrangementet er i samarbeid 

med HV08. 

 

24. oktober – FN-dagen 
Kommunene i Dalane vil ha felles markering 24. oktober 

hvert år. Arrangementet legges til FN-parken på Vikeså. 

Arrangementet er åpent for veteraner og deres familier 

fra hele Dalane. I tillegg til markering og 

kransenedleggelse i FN-parken vil det også være et 

tilstøtende arrangement. Arrangementet kan bli lagt til 

ettermiddag-/kveldstid. 

Ordførerne er vertskap og det blir arrangert i et 

samarbeid med Norges veteranforbund for 

internasjonale operasjoner (NVIO). 

 



24. oktober – FN-dagen - undervisningsopplegg
Skolene i regionen markerer FN-dagen ifm undervisningsopplegg på de klassetrinnene dette 

passer til. Lokale veteraner er mulige bidragsytere til undervisning på skoler i nærområdet. 

Veteranmonumenter og minnesmerker 
Alle kommunene i Dalane kartlegger egne monumenter og minnesmerker. Det blir publisert 

på kommunenes hjemmesider informasjon om dette og plasseringen av de. Kommunene 

sørger for at disse monumenter og minnesmerker blir vedlikeholdt. 

Ivaretakelse 

Kommunene legger inn informasjon på sine hjemmesider om ulike tilbud og henvisninger 

som kan avhjelpe veteraner som enten trenger lokale tilbud, eller mer opplysninger om 

andre tilbud. 

Aktuelle kompetanseinstitusjoner kan være Forsvarets veterantjeneste, Forsvarets sanitet og 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS). 

Oppfølging 

Kommunehelsetjeneste 
Både helsestasjon og psykisk helse kan komme i kontakt med veteraner og deres familier. De 

må være oppmerksomme på veteraners behov og sikre oppfølging av veteranen og familien. 

Helsestasjonene skal særlig ha et blikk for barna i familien. 

Kompetanse 
Kommunene skal tilby kurs for egne ansatte i aktuelle målgrupper for å øke kompetanse om

veteraner, deres erfaringer og utfordringer, samt mulige følger av tjeneste i internasjonale 

operasjoner. 

Veterankontakt 
Kommunene har en felles veterankontakt. Denne koordinerer arbeidet i regionen etter 

denne planen, og kjenner til tilbud som veteraner og familier kan henvende seg til i 

kommunene og regionen. 



Forsvarets egen innsats for veteraner 

Forsvaret har en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjeneste i 

internasjonale operasjoner. Forsvaret har et oppfølgingsansvar i ett år etter hjemkomst. Noen tilbud 

og kontaktpunkter kan benyttes hele livet.  

Her kan du få mer informasjon: https://forsvaret.no/veteraner  

Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier: Tlf 800 85 000, veteraner@mil.no  

Forsvarets grønne linje, samarbeid med Kirkens SOS: Tlf: 800 30 445  

Kontoret for psykiatri og stressmestring og Nasjonal militærmedisinske poliklinikk: Tlf: 230 97 930 

Forsvarets veteransenter på Kongsvinger: Tlf: 628 20 100, veteransenteret@mil.no  

Kameratstøttetelefonen Tlf: 800 48 500 

Norges Veteranforbund: https://www.nvio.no/ Foreningen har lokallag for Rogaland med egne 

aktiviteter for målgruppen, post@rogaland.nvio.no 
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