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Dagsordenspunkt

Beslutningsreferat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med en enkelt ændring – pkt. 11 indgår under pkt. 3.

2.

Godkendelse af Referat Referatet blev godkendt
fra d. 24. januar 2017
Jobordning for Veteraner Henrik præsenterede baggrunden for ordningen samt implementeringen af den. Veterancentret administrerer ordningen,
men udmøntningen af ordningen skal i høj grad varetages af de
lokale jobcentre. Veteranrådet har derfor en opgave med at
gøre jobcentrene i de fem kommuner opmærksom på mulighederne i ordningen. Samt hjælpe kommunerne med at få synliggjort muligheden for veteranerne. Veteranrådet mener at ordningen en fordel for veteranen, en fordel for jobcentrene at
have et ekstra værktøj i kassen samt en fordel for virksomhederne, der får et økonomisk tilskud til en arbejdskraft.

3.

Jobcentrene skal blive bedre til at blive obs på, om borgerne har
veteranbaggrund i deres samtaler med borgerne, så ordningen
kan tilbydes der hvor det er relevant. Og veteranerne skal selv
have viden så de selv kan efterspørge det i dialogen med jobcentret.
Opfølgning:
Orientering om ordningen indarbejdes i brevet til borgmestrene
(se pkt. 7) i tilfælde af, at borgmestrene vil nævne det til flagdag. Henrik giver Alf nogle pointer, der skal med.

4.

Udkast til ’anbefalinger’
til kommunerne
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Ordningen skrives ind i Veteranrådets anbefalinger til kommunerne.
Henrik præsenterede det gennemarbejdede oplæg til diskussion.
1

Formål: At hjælpe de fem kommuner med at vise, hvad der er af
tilbud indenfor de eksisterende rammer.
Anbefalingerne kunne deles op i en sides ramme med anbefalinger til kommunerne samt en værktøjskasse med konkrete
standardforslag til best practise f.eks. hjemmeside, anerkendelsestiltag osv.
Arbejdsgruppe, der arbejder videre med anbefalinger og dialogmødet:
Henrik, Alf, Trine, Anne, Jeanne
Alf laver Facebookgruppe til løbende kommunikation.
Vi indkalder til et ekstra møde for dem, der kan inden dialogmødet.
15. juni kl. 15-16 på Herlev Rådhus præsenterer vi udkastet til
ledere fra de fem kommuner til dialog og kvalificering.
De kommuner, der mangler at få afklaret, hvem der deltager fra
deres kommuner gør det snarest muligt eller i forbindelse med,
at der kommer et færdigt oplæg til mødet senest d. 15. maj (jf
Henriks tidsplan i hans oplæg)
Se referat fra sidste møde, punkt 4. Arbejdsgruppen v. Alf og
Trine skulle fremlægge oplæg til formål for samtykkeerklæringen, men har ikke nået det. Punktet blev udsat til næste møde.

5.

Dialogmøde for kommunale ledere

6.

Mulighed for at kontakte
hhv. veteraner i kommunerne (via invitationen til
Flagdag) og soldater inden udsendelse (via Forsvarsministeriet) gennem en samtykkeerklæring.
Flagdag
De enkelte kommuner orienterede om deres erfaringer med
flagdag, og hvad planen er for i år.
Herlev: Formel del på rådhuset med Kaj Vitrup og borgmesteren
fra 17-19. Mere uformelt arrangement afhænger af, om der kan
mobiliseres veteraner som frivillige til at lave en veteranlejr d. 3.
september.
Lyngby: Fik skabt interesse for Flagdagsreception ved at vise
kommunens interesse for veteranspørgsmål gennem en veteranstrategi med et bredere familiefokus.
Gladsaxe: Holdt sidste år reception på Rådhuset med Borgmesteren. Arrangement ligger ikke fast endnu, men sandsynligvis
som sidste år
Ballerup: Holder arrangement med Borgmesteren med reception på rådhuset og repræsentanter fra forskellige værn. Veteranrådet er ikke inviteret.
Furesø: Plejer at have en reception med Borgmesteren og forskellige talere. Det bliver noget lignende i år.

7.

Formanden vil gerne skrive til borgmestrene og gøre opmærksom på veteranrådets eksistens, og at vi gerne vil inviteres til
Flagdagen. Brevet skal indeholde en lille tekst, borgmestrene
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8.

Veterankonference

kan bruge i deres taler om, hvad veteranrådet er og hvordan
det kan gøre en forskel. Alf rundsender et udkast til et brev til
rådet, inden han sender det.
Næste nationale veterankonference arrangeret af Forsvarets
Veterancenter finder sted i Horsens den 10. oktober 2017.
Afhængig af temaet for konferencen kan vi afklare med Veterancentret, om vi kan få taletid på konferencen, hvor vi kan fortælle om hvordan vi har organiseret os, og hvilke erfaringer vi
selv har gjort os. Indholdet drøftes på næste møde i september.
Anne, Jeanne og Henrik laver en arbejdsgruppe, der afklarer og
kommer med et udspil.
Jeanne holder et møde med Soldaterlegatet om, hvor mange
andre konferencer og møder, der er på vej, og hvad behovet er.

9.

Vi skal overveje vores ressourcer og ambitioner, og om det er
bedre, at vi deltager med oplæg på andres konferencer. I hvert
fald skal vi ikke selv lægge op til regionalt møde eller workshop
før i starten af 2018 efter kommunalvalget og efter der er taget
stilling til, om rådet skal fortsætte efter forsøgsperioden.
Driftsbudget
Deltager man i veteranrådsmøde repræsenterer man sin kom- Hvad kan dækkes? Kør- mune og transport dækkes ikke. Ud af huset til konferencer
sel og forplejning til ve- o.lign. dækker veteranrådet transportudgifter.
teranrådsmøder?
Det skal stå i et referat, at det er vedtaget af veteranrådet, for
er det støtteberettiget.
Støtte til ting, der ligger mellem veteranrådsmøderne, vendes
med formanden om man repræsenter veteranrådet eller ej, og
formanden orienterer Veteranrådet på næstfølgende møde.
Jeanne har skrevet det ind, vi har sendt. Der mangler stadig lidt
tilbagemeldinger, som Jeanne skriver ind, når hun modtager
dem.
Udgår

10.

Organisationsdiagram

11.

Orientering fra Henriks
møde på veterancentret
Fast orienteringspunkt: Punktet blev ikke nået
styrket samarbejde med
kommuner og andre offentlige myndigheder
Evt.
Punktet blev ikke nået

12.

13.
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