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1. Godkendelse af referat fra den 6. oktober 2016
Vedhæftet som bilag.
2. Godkendelse af reviderede vedtægter og forretningsorden
Vedhæftet som bilag.
3.

Drøftelse af tilbagemeldinger fra kommunerne på Veteranrådets forespørgsel
Under drøftelserne kunne det konstateres, at kun en kommune har en veteranpakke, men at der i hovedsagen primært er tale om hensigtserklæringer suppleret med de allerede forekommende tilbud til forskellige målgrupper. Sekretæren
udarbejder en matrix over alle kommunernes besvarelser, som sendes ud til rådets medlemmer snarest muligt.
Rådet drøftede fordele og ulemper ved en sådan ”skrabet model” contra en mere
ambitiøs model, som i givet fald vil kræve en overordnet politisk stillingtagen,
idet en sådan også vil omfatte allokering af midler, hvilket kan forsinke hele processen.
Der var enighed om, at Rådet udarbejder en ”simpel generisk model” baseret på
eksisterende ”best practice” og inddeler den i tre hovedpunkter/niveau’er med
følgende (foreløbige) ansvar for input:
a) STRATEGISK
Overordnet hensigtserklæring, der omfatter eksisterende og fremtidige udfordringer. Beskrivelse af struktur for POLICY. Der tages udgangspunkt i ”Grevemodellen”: http://www.greve.dk/~/media/Greve%20Kommune/Politik/Politikker/Veteranstrategi/Veteranstrategi.ashx
Ansvar: Henrik
b) POLICY
En opdeling af indsatsområderne (støttemulighederne), der afspejler og med en
kortere forklaring via links henviser til kommunernes individuelle beskrivelser.
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Her vil kommunerne også med fordel kunne indarbejde links til de anerkendte
aktører, der varetager veteranernes interesser, f.eks. Veterancenter, Soldaterlegatet, Veteranhjem etc.
Ansvar : Jeanne/ Henrik
Tidsfrist: Ovenstående arbejde påbegyndes inden jul og det tilstræbes at
have et udkast klar inden næste Rådsmøde.
c) OPERATIONELT
På baggrund af ”Strategi” og ”Policies” byder rådsmedlemmerne ind med forslag til supplerende, konkrete tiltag, som kan understøtte indsatsen – men også
forpligte de deltagende kommuner i et vist omfang.
Tidsfrist: Input bør – om muligt – fremsendes og indgå i materialet til Rådsmødet med henblik på diskussion og evt. finpudsning, idet der som nævnt
kan være enkeltpunkter, der kræver en forhåndsdrøftelse af, hvorvidt medlemmerne vurderer, at Kommunen er klar til at gå videre end det lovmæssigt
bestemte.
(Er ambitionsniveau’et højere end mindste fællesnævner ? – skal de operationelle tiltag være en ”vælg til/vælg fra”-liste, hvilket nok er det realistiske).
SUPPLEMENT – evt. som forslag til dagsordenspunkt i 2017:
I fortsættelse heraf – og under forudsætning af den beskrevne fremdrift – bør Rådet udarbejde en tidsplan for, hvorledes ”Veteranstrategien” bør præsenteres.
Dette gælder såvel i de deltagende kommuner som i de andre sammenhænge,
hvor vi med fordel kan gøre denne kendt. Der tænkes her på det potentielle ”regionsmøde/Forummodellen”, som blev omtalt under pkt. 5 og en eventuel senere (2017) gentagelse af konferencen i november, ”Fra militær til civil”.
Udgangspunktet må være, at strategien indledningsvis præsenteres for kommunerne bag Rådet, hvilket bør ske på direktør/forvaltningschefniveau.
4. Drøftelse af hvordan Veteranrådet bliver høringspart
Veteranrådet har ikke været høringspart i evalueringen af styrket veteranindsats.
Veteranrådet retter henvendelse til Forsvarsministeriet, hvori vi beder om at
blive høringspart fremadrettet. Sekretæren laver et udkast, som formanden skriver under på.
5. Frivilligt Veteranforum
Frivilligt Veteranforum har evalueret sig selv.
Jeanne Blyme var en del af den tre-mandsgruppe, der stod for det, og har deltaget i fremlæggelsen med oberst Jette Albinus som tilhører.
Frivilligt Veteranforum er fremkommet med en ide, som de kalder Regionsmodellen. En ide om, hvordan Frivilligt Veteranforum kan udvikle sig og tilpasse
sig det aktuelle behov for vidensdeling og netværk for alle aktører på veteranområdet. Deres bud er, at der er behov for et regionalt mødeforum i hver region, og
at der etableres et årligt seminar foranstaltet af Veterancentret, hvor alle mødes.
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(Fremfor den nuværende model, hvor man mødes fire gange årligt i Frivilligt Veteranforum).
Jette Albinus havde lige forinden fremlagt en ide, som hun kalder Forum-modellen, men som stort set går ud på det samme.
Veteranrådet drøftede hvorvidt vi skal forsøge at tage en tete om at blive fundamentet i en regions-konference, hvor vi samler alle aktører i det nord-vestsjællandske f.eks. i 2017. Veteranrådet kan søge penge til dette hos Veterancentret
og/eller hos Soldaterlegatet.
Jeanne Blyme udarbejder et forslag til arbejdspapir, som drøftes på et kommende
rådsmøde.
6. Tilbagemelding fra konferencen
Jeanne Blyme og Michael Hansen gav en tilbagemelding fra konferencen.
På konferencen blev der ligeledes peget på indførelse af en regionsmodel.
7.
a)

Eventuelt
Der var principiel enighed om, at der ikke tages beslutninger under ”Eventuelt”, men en vis pragmatisme bør kunne forekomme i de tilfælde hvor presserende sager dukker op. Rådet bør i så fald tage stilling hertil ved gennemgang af dagsordenen, hvor forslagsstilleren redegør for emnet og vigtigheden heraf. Der henvises i øvrigt til Forretningsordenens §4 om indgivelse af
forslag via formanden.
Eftersom det ikke var lykkedes at opnå høringsstatus, bortfalder de i referatet anførte kommentarer.
Henrik Bæth gjorde opmærksom på, at han på vegne af Danmarks Veteraner
havde udarbejdet et høringssvar. Forsvarsministeriets udkast og samtlige
høringssvar kan ses på:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59889

b)

Der var endvidere enighed om, at Rådet fremover koncentrerer indsatsen
om enkelte, væsentlige punkter og følger beslutningerne til dørs med angivelse af tidsfrister og ansvarlige. Se eksempelvis pkt. 3 om fælleskommunal
veteranstrategi.
I konsekvens heraf udarbejder sekretæren en ”erindringsliste” baseret på tidligere referater, således at initiativer/opgaver kan prioriteres og – i givet fald
– tildeles medlemmerne og/eller eksterne samarbejdspartnere.

c)

Driftsbudget har været til behandling i alle 4 kommuner, der hver giver
10.000 kr. til rådets budget i 2017. Sekretariatsfunktionen overgår til Gladsaxe Kommune i 2017.

d) Der blev udtrykt et ønske om, at der skabes et overblik over veteranrådets
rolle. En form for organisationsdiagram med eksterne ankerpunkter.
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Hvor kommer vi fra? Hvilke opgaver sidder vi med? Hvilke organisatoriske
sammenhænge indgår vi? Ønsket bringes videre til et kommende rådsmøde.
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