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Referat af møde i Veteranrådet den 1. juni 2016
1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april 2016
Godkendt
2. Kursus for medarbejdere i Jobcentre
Anne Jeremiassen fra Forsvarets Veterancenter i Ringsted holdt oplæg om indsats ud mod kommuner og andre offentlige myndigheder, samt de undervisningstiltag som kommunerne kan gøre brug af.
Projektet ”Styrket samarbejde med kommuner og andre offentlige myndigheder”, arbejder med blandt andet undervisning af lokale sagsbehandlere i jobcentre, socialafdelinger, PPR, børn- og familieafdelinger, skoler, dagtilbud etc. Der er
mange flader, hvor kommuner kan komme i kontakt med veteraner og deres pårørende. På besøgene i kommunerne opfordres kommunerne til at lave en veteranstrategi og til at inddrage det frivillige område.
Mange kommuner har ikke en veterankoordinator, hvilket også hænger sammen
med kommunens størrelse. Veterancenteret opfordrer mindre kommuner til at
slå sig sammen om at ansætte regionale veterankoordinatorer.
Veteranrådet drøfter de forskellige muligheder, der er:
Netværksmøder – tilbud til kommunale medarbejdere
 Psykolog der fortæller om tilbud i Veterancenteret
 Soldaterlegatet
 Intern sparring
 Råd ift. hvordan praktikere kan håndtere mødet med veteraner
Succeskriteriet for kommunerne
 Blive motiveret til at gøre en indsats på tværs.
 Fortælle medarbejderne noget, som de ikke selv har fundet på.
 Netværksskabende.
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Veteranrådet beslutter følgende proces for tiltaget:
I 2016:
Trin 1: Veteranrådet gør opmærksom på sig selv ved at skrive eller møde op i
kommunerne. Evt. suppleret med nyhedsbreve.
Trin 2: 1,5 times møde med oplæg fra Veterancenteret i de 3 kommuner, som har
til formål at så et frø hos frontmedarbejderne. Mødet afholdes lokalt. Få fortalt at
nogle af de problematikker, som frontmedarbejderne sidder med i de vanskelige
sager, kan dække over veteranproblematikker.
I 2017:
Trin 3: En halv temadag for alle 3 kommuner, som har til formål at skabe netværk.
Anne Jeremiassen sender en kopi af de breve, som Veterancenteret har sendt til
kommunerne. Det er vigtigt, at Veteranrådet er informeret omkring de tilbud,
der er for kommunerne, så rådet kan være kanalen ud i de 3 kommuner.
Arbejdsgruppe:
Rikke, Michael og Trine.
Der laver arrangementer af 1 ½ times i de 3 kommuner, hvor Veterancentret står
for oplæg etc. Målgruppen er medarbejdere fra jobcentre og andre relevante i de
respektive kommuner.
På sigt skal der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende formål:
 Udarbejde kommunikationsstrategi, som koordineres med Anne Jeremiassen.
 Udarbejde folder til flagdagen
 Veteranrådet og Veterancenteret har tæt kontakt omkring kommunikation til og fra kommuner.
3. Drøftelse af organisering af lokale veteranråd
På turen til veteranhaven drøftede Veteranrådet at organisere en konference for
de kommuner, der er interesserede i at etablere veteranråd.
Forsvarets Veterancenter er interesserede i at bidrage til denne proces.
Lyngby Kommune ønsker at være en del af Veteranrådet. Inden første møde i
Veteranrådet viste Lyngby interesse for at være med, der er et godt samarbejde
mellem det frivillige område, der er en veterankoordinator som deles med Gladsaxe. Rådet anbefaler, at kommunerne undersøger muligheden for, at Lyngby
Kommune bliver en del af Veteranrådet. Den endelige beslutning og vedtægtsændring bliver truffet på næste møde i Veteranrådet, som er den 17. august.
4. Optagelse af Veteranrådet i Veteranforum under Forsvarets Veterancenter
Veteranrådet drøftede, hvorvidt rådet skal indstille sig selv til en plads i Veteranforum.
Jeanne Blyme har forespurgt Veterancenteret, om Veteranrådet kan få en plads,
og det er der ikke positive tilbagemeldinger på.
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Veteranrådet skal arbejde for at skabe direkte kontakter til Veterancenteret. Hvis
der bliver skabt et forum, som er målrettet kommunale veteranråd, skal Veteranrådet deltage.
Frivilligcenter Herlev og VETHO deltager fortsat i Frivilligt Veteranforum.
5.

Professionel medarbejder til at sikre aktiviteter omkring veteraner i de 3
kommuner
Veteranrådet udarbejder en jobbeskrivelse til en medarbejder, der skal understøtte Veteranrådet med aktiviteter og projekter. Opgaven handler om at vedligeholde og udvikle det arbejde, der er blevet udført i løbet af det seneste år. Rådets
kommunikationskoordinator ift. frivillige, kommuner, Forsvaret etc.
Veteranrådet er blevet opmærksom på, at rådets virke skal suppleres med et
driftsbudget til en tidsbegrænset ansættelse af en medarbejder. Veteranrådet er
det første i Danmark, og det stiller krav til det arbejde, Veteranrådet laver. Veteranrådet kommer med en indstilling til de 3 kommuner om aflønning af medarbejder 9 timer om ugen.
Rikke og Alf udarbejder et oplæg.
6. Næste møde
Tilbud og kontaktpersoner indenfor veteranindsatsen, v. Jeanne Blyme
Beslutning om vedtægtsændring
Opfølgning på kursusdage og driftsbudget til Veteranrådet
Drøftelse af oplæg til kommunikationsstrategi
Fastsættelse af møder til resten af året
Oktober
Veteranrådet og det frivillige område – hvordan spiller det sammen?
7.

Eventuelt
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