GLADSAXE KOMMUNE

Veteranrådsmøde

Social- og Sundhedsforvaltningen
De Frivilliges Hus

Dato: 25. januar 2017
Af: Trine Sandberg Ladegaard

Referat veteranrådsmøde 24. januar 2017

Mødedeltagere:
Alf Døj (Vetho)
Henrik Bæth (Vetho)
Jens Minnet (Ballerup) (udeblevet)
Michael Hansen (Ballerup) (afbud)
Anders Poulsen (Furesø)
Trine Nobel (Furesø)

1.
2.
3.
4.

5.

Trine Ladegaard (Gladsaxe)
Simon Gahms Henriksen (Gladsaxe)
Jeanne Blyme (Herlev)
Rikke Røge Forchammer (Herlev)
Tommy Wedel (Lyngby-Taarbæk)
Anne Jeremiassen (Lyngby-Taarbæk) (afbud)

Dagsorden

Bemærkninger og bilag

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af Referat fra d. 7.
december 2016
Godkendelse af reviderede vedtægter og forretningsorden
Status på høringspart

Godkendt
Godkendt

Opfølgning på igangsatte initiativer og status

Godkendt
Veteranrådet har modtaget svar fra Forsvarsministeriet
om, at de vil medinddrage rådet i den videre udvikling af
veteranindsatsen hvor relevant.
Veteranrådet holder sig orienteret om relevante sager i
høring.
Veteranrådet gennemgik listen over igangsatte initiativer.
Trine reviderer oversigten og udsender til rådets medlemmer.
Fremadrettet sættes punktet om ’styrket samarbejde
med kommuner og andre offentlige myndigheder’ på
som et fast punkt til orientering på dagsordenen.
Veteranrådet besluttede at genoptage arbejdet med at få
mulighed for at kontakte hhv. veteraner i kommunerne
(via invitationen til Flagdag) og soldater inden udsendelse
(via Forsvarsministeriet) gennem en samtykkeerklæring.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der beskriver formålet
med en samtykkeerklæring for hhv. kommuner og forsvaret. Forespørgslen om samtykkeerklæring til andre veterangrupper end militært personale (f.eks. læger og sygeplejersker udsendt i international humanitær tjeneste)
kunne evt. distribueres via faglige organisationer.
I arbejdsgruppen indgår Alf Døj og Trine Nobel
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6.

Opfølgning på tilbagemeldinger
fra kommunerne
– udarbejdelse af ’veteranstrategi’

Ift. Flagdag skal vi kontakte koordinatorerne i de fem
kommuner og gøre dem opmærksomme på, hvad de kan
bruge veteranrådet til.
Jeanne Blyme holdt oplæg om den nationale veteranpolitik, som er grundlaget for veteranrådets tværkommunale
strategi.
Henrik Bæth holdt oplæg om udkast til generisk veteranstrategi.
Rådet er enige om, at vi arbejder videre med strategien,
som fremadrettet kommer til at hedder ’anbefalinger’
fremfor ’strategi’, og at det hedder ’indsatsområder’
fremfor ’politikker’ i teksten.
Input til tekst og form sendes direkte til Henrik Bæth, når
han har fremsendt andet udkast.
Der nedsættes en sparringsgruppe, der kommenterer på
indhold og form, når skrivegruppen har revideret udkastet. Rikke Røge Forchammer indgår. Trine Ladegaard
sender en mail ud og får to tilmeldinger mere til gruppen.
Næste møde d. 19. april udvides med en time. Udkastet
sendes senest en uge inden næste møde.
Forslaget præsenteres til høring i kommunerne før sommerferien.

7.

Forslag om at afholde veterankonference

8.

Henvendelse fra Vetho

9.

Organisationsdiagram

10. Driftsbudget

Henrik Bæths og Jeanne Blymes oplæg udsendes sammen
med referatet.
Som en udløber af den store nationale konference i november 2016 afventer vi et udspil til en regional strategi
og evt. opfølgningskonference på regionalt niveau.
Derfor udskyder vi punktet til næste møde, hvor der forhåbentlig er kommet klarhed over, om der kommer en
regional konference, vi kan deltage i, eller om vi selv skal
arrangere noget.
Veteranrådet siger ja til tilbuddet om assistance med at
udarbejde en generisk model for anbefalinger til kommunerne. Punktet om veterankonference udskydes til næste
møde.
Punktet skydes til næste møde. Inden da byder alle ind
med, hvad de selv har og kan. Input sendes til Jeanne
Blyme.
Budgettet er godkendt.
Hver kommune sender oplysninger om EAN nr. til Trine
Ladegaard.
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11. Mødedato i september

12. Evt.

Vi finder en anden dato idet den oprindelige mødedato
var d. 5. september på flagdagen.
Trine Ladegaard sender en doodle om ny mødedato.
Procedurer: færdige dokumenter sendes i pdf. Sekretæren journaliserer seneste udgave.
Orientering:
People House inviterede til møde om tilbud til veteraner.
Umiddelbart vurderede Jeanne ikke, at tilbuddet var direkte velegnet til veteraner, men inspirerende tilgang ift.
andre målgrupper og kunne måske også på sigt tilpasses
veteraner.
Familierne til en børnegruppe under familienetværket på
Høvelte Kasserne vil gerne indgå i en familiegruppe i Frivilligcenter Herlev i samarbejde med frivilligcentrene i
Lyngby og Gladsaxe.
Frivilligcenter Herlev har præsenteret en råskitse for deres planer med Flagdag 2017. Der lægges op til at lave en
veteranlejr til Herlev festuge ugen før flagdagen, og en
reception på Rådhuset på flagdagen.

Punkter til næste møde:
 Orientering fra Henriks møde på veterancentret
 Veterankonference
 Veteranrådets anbefalinger til kommunerne inkl. præsentation til kommunerne.
 Organisationsdiagram
 Flagdag – hvad vi vil gerne være fælles om på flagdagen? Hvad kan vi tilbyde til kommunerne at vi kan gøre? Hvad er vigtigt at have fokus på?
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