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Referat af møde i Veteranrådet den 6. oktober 2016 kl. 9-11
De frivilliges hus, Taxvej 15, Gladsaxe Kommune.
1. Godkendelse af referat fra den 17. august 2016
Det skal stå i dagsorden og referat, hvor mødet afholdes/er afholdt.
2. Driftsbudget til Veteranrådet
Gladsaxe Kommune: Forvaltningen har fundet 15.000 kr. til driftsbudgettet. Når
vi bliver 5 kommuner, sættes beløbet ned til 10.000 kr. pr. kommune.
Herlev Kommune: Der er lagt op til at den kommune, der leverer sekretariatsbistand ikke bidrager med rede penge men med tid. Herlev Kommune varetager
sekretariatsbetjeningen prøveperioden ud (udgangen af 2017).
Ballerup Kommune: Indstillingen behandles den 25. oktober 2016. Der er en forventning om, at forslaget bliver tiltrådt.
3. Danmarks veteranpolitik 2016
Veteranrådet har drøftet, hvordan der arbejdes på veteranområdet i de 3 kommuner:
 Gladsaxe Kommune: Har ikke en formuleret politik/strategi på området.
Har arrangeret drøftelse med ledelse og koordinationsforum om veteranområdet mhp. at sprede viden om rådets arbejde.
 Herlev Kommune: Har en veteranpakke og en veterankoordinator, der er
forankret i Jobcenter Herlev. Har afholdt møde med veterankoordinatoren og en medarbejder fra Jobcenteret om rådets arbejde mhp. at arrangere et kort foredrag fra Veterancenteret til relevante fagpersoner.
Rådet konstaterer, at der ikke er viden nok om, hvordan arbejdet med veteraner i
kommunerne reelt foregår. Derfor beder Veteranrådet om at få en udtalelse fra
de 3 kommuner om, hvordan opgaven med veteraner løftes ud fra en række
spørgsmål (der kan tilføjes yderligere spørgsmål):
 Har kommunen en politik/strategi på området?
 Har kommunen en veterankoordinator?
 Hvor mange timer er der sat af til opgaven?
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Hvordan tilegner personen sig viden?
Hvordan deles viden til andre relevante fagpersoner?
Hvordan indhentes viden om, hvem der er veteraner i kommunerne?
Hvordan koordineres opgaven med frivilligområdet?
Er der oplysninger tilgængelige på kommunens hjemmeside til veteraner?

Kommunerne skal svare på spørgsmålene, så veteranrådet kan behandle indholdet på Veteranrådets møde den 7. december. Deadline for kommunernes tilbagemelding er den 1. december til sekretæren.
Når de nye kommuner er optaget i Veteranrådet, får de også ovenstående henvendelse.
Veteranrådet har drøftet ordningen med veterankoordinatorer i hver kommune,
og i den forbindelse gjort sig overvejelser, om det på sigt kunne give mening at
arbejde henimod en ordning, hvor kommunerne i stedet for individuelle veterankoordinatorer i stedet har en fælles tværkommunal veterankonsulent. En sådan
ordning, der puljer kommunernes indsats, vurderer veteranrådet kunne have
gode forudsætninger for at sikre viden og kompetence på tværs samt sikre, at veterangrundlaget for arbejdet har en rimelig størrelse.
Jeanne Blyme sender en anmodning til netværket for veterankoordinatorer, om
hvordan opgaven løftes i andre kommuner.
4. Optagelse af Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner
Gladsaxe Kommune har besluttet, at Lyngby Taarbæk og Furesø Kommune kan
optages i Veteranrådet. Der er ikke ønske om, at Veteranrådet kan være selvvisiterende og selv kan lave vedtægter om. Det skal der en politisk beslutning til. Der
skal ligge en evaluering ved prøveperiodens afslutning og en præcisering af formålet med rådets virksomhed ved en evt. fortsættelse.
Ballerup Kommune: Der er en forventning om, at forslaget om optagelse af
Lyngby og Furesø bliver tiltrådt.
Sekretæren skriver til Lyngby-Taarbæk og Furesø, at der er en forventning om, at
de er optaget i Veteranrådet pr. den 25. oktober. De opfordres til at finde medlemmer, så de kan deltage i næste møde i Veteranrådet den 7. december kl. 9-11
på Herlev Rådhus, Herlev Bygade 90, mødelokale 324. Kommunerne orienteres
om, at de eksisterende kommuner netop har vedtaget et driftsbudget, hvor hver
kommune bidrager med 10.000 kr. til Veteranrådets driftsbudget i 2017. I mailen
vedhæftes vedtægter, oversigt over nuværende medlemmer, indstilling til driftsbudget, der er godkendt i Ballerup og Gladsaxe.
De fem kommuner vil tilsammen have op mod 1.000 veteraner.

Side 2 af 3

Rådet skal i efteråret 2017 evaluere rådets aktiviteter og udarbejde en indstilling
til rådets fortsættelse. Indstillingerne skal til politisk behandling i de 5 kommuner i december 2017.
5. Eventuelt
Lovforslag om ny jobordning for veteraner:
Veteranrådet ved Alf Døj laver en forespørgsel til Forsvarsministeriet om at blive
officiel høringspart på lovforslaget som Danmarks første Veteranråd.
Jeanne Blyme har udsendt invitation til fyraftensmøde på Veterancentret i Ringsted om ”Selvmord og Selvmordsadfærd hos veteraner”
Jeanne Blyme minder om, at de der er interesserede i at deltage i konferencen
”Fra militær til Civil – et møde for aktørerne på veteranområdet” den 28. – 29.
november på Hotel Nyborg Strand, skal tilmelde sig. Det sker på vk2016@soldaterlegatet.dk. Se mere om konferencen her http://vk2016.dk/
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