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Dagsorden til Veteranrådets møde den 17. august 2016
1.
Punkter til beslutning
1.1. Ansættelse af tværkommunal veterankonsulent
Veteranrådet beslutter en fælles indstilling til kommunerne om ansættelse af en
tværkommunal veterankonsulent.
Argumenterne for at ansætte en konsulent kan være følgende:

Indledende investering, idet konsulenten skal lave fondsansøgninger,
der skal sikre bæredygtigheden.

Projektansættelse på 6 måneder, hvorefter Veteranrådet bliver selvfinansieret ift. aktiviteter.

Igangsætte aktiviteter der er unikke for området

Projektleder på implementering af wingmanordningen
Kommunerne skal finde aflønning på 50.000 kr. til en 6 måneders projektansættelse.
Veteranrådet skal ligeledes drøfte en plan B, hvis kommunerne ikke ønsker at
give tilskud til ansættelse af en konsulent:
 Søge fonde til aflønning og aktiviteter. 50.000 til løn og 50.000 til aktiviteter.
 Projekt til at igangsætte wingmanaktiviteter.
Veteranrådets medlemmer skal inden mødet tænke over, hvilke fonde der kan
søges og komme med forslag til dette på mødet.
1.2.
Fastlæggelse af kommunikationsstrategi
Veteranrådet opretter en facebook- og linkedinside. Siderne bruges til branding,
reklame for aktiviteter og oplysning til veteraner om kommunale arbejdsgange
og prioriteringer på området. Indtil det er afklaret om der kan ansættes en veterankonsulent er det formand og sekretær, der administrerer siderne.
Veteranrådet udarbejder et logo.
Veteranrådet udarbejder en folder til flagdagen
Veteranrådet og Veterancenteret har tæt kontakt omkring kommunikation til og
fra kommuner.
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1.3.

Fastsættelse af møder til resten af året

2.
Punkter til orientering
2.1. Udvidelse af Veteranrådet
Hvordan gør vi det i de 3 kommuner og hvad er status?
2.2. Fælles deltagelse i Veterankonferencen 2016 den 28.-29. november
Forsvarets Veterancenter, Region Midtjylland, DIF Soldaterprojekt og Soldaterlegatet er gået sammen om at holde Veterankonferencen 2016 for at styrke den
tværfaglige indsats over for veteraner såvel før, som under og efter en udsendelse til en international mission.
Formålet er at styrke og udvikle samarbejdet mellem de mange aktører på veteranområdet, herunder skærpe fokus på veteranens ressourcer og kompetencer.
Ønsket er at etablere det bedste fundament for en fremtid og et solidt fodfæste
efter forsvaret - uanset baggrund og situation.
Opfølgning på kursusdage i Jobcentre i de 3 kommuner
2.3. Status fra Wingman-udvalget
Der skal søges fondsmidler til projektet.
Projektet skal forankres i Veteranrådet, som et samarbejdsprojekt mellem de 3
kommuner og VETHO.
Jf. erfaringer fra Kalundborg Kommune om Buddy-ordningen, hvor kommunen
har taget ejerskab.
2.4. Flagdagen 2016 i de 3 kommuner
Status fra de 3 kommuner
3. Punkter til næste møde
 Tilbud og kontaktpersoner indenfor veteranindsatsen, v. Jeanne Blyme
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