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Forord
Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere
status som garnisonsby for Gardehusarregimentet forsvandt ved sammenlægningen den 1. januar 2001,
med Sjællandske Livregiment i Slagelse og Danske livregiment i Vordingborg, er der fortsat mange familier i
Næstved, hvor et familiemedlem, har været eller er udsendt til forskellige opgaver og missioner rundt om i
verden, på vegne af den Danske stat.
Regeringen vedtog i oktober 2010 en veteranpolitik under overskriften anerkendelse og støtte. I Næstved
Kommune, er der et politisk ønske om aktivt at understøtte den lokale udmøntning af den nationale politik
for veteraner, i anerkendelse og respekt for den store indsats, som udsendte (Veteraner) fra forsvaret,
politiet, beredskabet, sundhedssektoren og andre sektorer har ydet det danske samfund. I den forbindelse
er det også vigtigt at huske på de nærmeste pårørende, som for en tid har undværet en far, en mor, en søn
eller en datter.
Næstved Kommunes bidrag, er et politisk signal om, hvordan vi i Næstved Kommune vil understøtte
veteranerne og deres pårørende i at gøre overgangen, som udsendt med et liv på en international mission,
til en civil og mindre spændingsfyldt hverdag, så let som muligt.
Heldigvis er overgangen for mange veteraner uproblematiske. Men for en del har de mange oplevelser, de
fysiske skader de eventuelt har pådraget sig samt det ofte ekstreme pres alle har været under for at yde
deres bedste, påvirket dem så meget, at de efter hjemsendelsen har udviklet kraftige reaktioner på dette.
Reaktioner der ofte gøre det meget vanskeligt for dem igen at kunne træde lige ind i et civilt liv.
For denne gruppe kan en hurtig og ukompliceret indsats være det der skal til for, at de fremover fortsat kan
bidrage til det danske samfund.
Det er derfor afgørende for Næstved Kommune, at veteranpolitikken omsættes til konkrete handlinger i
kommunen og i dens centre.
Næstved Kommunes veteranpolitik og de konkrete handlinger, vil derfor tage udgangspunkt i følgende
indsatsområder:




Formidling af viden om veteranindsatsen
Kontakt til veteraner, der har eller kan have behov for en særlig understøttende indsats
Opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner

På Byrådets vegne
Carsten Rasmussen
Borgmester
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Viden og begreber i veteranindsatsen
Begrebet veteran
Alle, som har været udsendt i mindst én international mission, er veteran. Det gælder både ham, som
deltog i FN-missionen i Gaza i 1956 og hende, som netop er vendt hjem fra Afghanistan.
Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren eller andre sektorer,
men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem eller andet arbejde.
Den Nationale veteranpolitik
Den 13. oktober 2010 offentliggjorde daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, indenrigs- og
sundhedsminister Bertel Haarder og socialminister Benedikte Kiær, Danmarks officielle veteranpolitik.
Veteranpolitikken indeholder blandt andet nitten nye initiativer, der vil styrke grundlaget for at anerkende
og støtte udsendte soldater, pårørende og veteraner.
Den 3. september 2014 indgik forsvarsforligskredsen en aftale om yderligere at styrke indsatsen for de
danske veteraner.
I forliget er det især følgende fire hovedområder, der er i fokus: ’Veteraner med særligt behov og støtte’,
’Forskning’, ’Støtte til pårørende og børn’ og ’Anerkendelse’.
Viden om veteraner, der har været udsendt
Danmark har omkring 30.000 veteraner i den arbejdsdygtige alder, og antallet er stigende på grund af
Danmarks fortsatte internationale engagement.
I Næstved Kommune har mere end 600 veteraner været udsendt til forskellige missioner.
Hovedparten (90 %) af de udsendte veteraner føler sig beriget af en udsendelse. En udsendelse, der ofte
har givet kompetencer, som ansvarlighed, overblik og evnen til at arbejde hurtigt og fokuseret under pres.
Kompetencer der også kan bruges i det det civile liv.
Mange af de udsendte vender derfor også styrket hjem og fortsætter deres hidtidige erhverv uforandret,
mens andre har behov for hjælp til at foretage et jobskifte. En mindre del af de udsendte oplever dog en
psykisk reaktion på udsendelsen, som gør det svært for dem at passe ind i et almindeligt civilt liv eller job.
Det er dog ikke altid let at få øje på sammenhængen mellem en eller flere udsendelser og de reaktioner,
som omgivelser oplever hos veteranen. Der kan derfor opstå situationer, hvor der går lang tid før
sammenhængene opdages og den rette hjælp gives. I den forbindelse er de frivillige organisationer,
veterancentrene og veteranhjemmene vigtige i forhold til at finde frem til den gruppe af veteraner, der har
brug for en særlig indsats af de mange der gerne vil hjælpe.
Samarbejdsaftale med Veterancentret i Ringsted
Næstved Kommune har på nuværende tidspunkt en samarbejdsaftale med Veterancenteret i Ringsted, som
skal fornyes i 2015.
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Samarbejdsaftalen dækker for nuværende primært beskæftigelsesområdet, men det vil fremover give god
mening at udvide denne til også at gælde andre områder i kommunen. Dermed får flere medarbejdere
adgang til de mange ydelser, som veterancentret tilbyder i samarbejdet, hvilket kan være medvirkende til
at styrke indsatsen og kontakten med veteranerne.
Samarbejdet med de frivillige organisationer og veteranhjemmene
Med nærværende veteranpolitik er der også et ønske om at styrke samarbejdet med de frivillige
organisationer og veteranhjemmene, idet et øget samarbejde alt andet lige vil kunne understøtte
bestræbelserne på at få ord omsat til konkrete handlinger.

De særlige indsatsområder
Formidling af viden om veteranindsatsen
Kvaliteten i en veteranindsats er afhængig af, at den bliver gennemført med baggrund i viden og ikke på
antagelser og myter. Derfor er formidling af viden om den indsats veteraner gør i missionerne i udlandet,
og de kvalifikationer de opnår hermed vigtigt at få givet videre. Men også bagsiden af medaljen, det vil sige,
når en veteran har fået fysisk og psykisk skader af at have deltaget i en mission, er vigtigt at få udbredt,
såvel de mange initiativer, der kan være medvirkende til at hjælpe de veteraner der har et behov. Viden er
derfor relevant, både for de kommunale medarbejdere, der i deres arbejde kommer i kontakt med
veteranerne eller deres familier, men også for arbejdsgivere, a-kasserne, uddannelsesinstitutioner, lægerne
samt øvrige borgere i Næstved Kommune.
Næstved Kommunes indsats vil derfor på dette område være:



Formidling af viden om veteranerne og deres familiers vilkår og støttemuligheder.
Forankring og opsamling af viden om veteranerne.

Konkrete handlinger, der skal virkeliggøre indsatsen:
 Næstved Kommune forpligter sig til en gang om året at afholde et møde, hvor medarbejdere fra de
kommunale centre, der kan komme i kontakt med veteranerne, ajourføres med den nyeste viden
og initiativer i forhold til at opfange og hjælpe de veteraner, som har et behov for hjælp.


Næstved Kommune forpligter sig løbende til at formidle viden om veteranindsatsen videre til sine
samarbejdspartnere. (virksomheder, a-kasser, læger, uddannelsesinstitutioner, offentlig og private
institutioner, skoler, daginstitutioner, dagplejer etc.)



Næstved kommune vil løbende holde møde med repræsentanterne for de frivillige organisationer
for at drøfte de behov eller udfordringer, der er i forhold til Næstved kommunes veteranindsats.



Næstved Kommune vil i forbindelse med den nationale flagdag gøre særligt opmærksomhed på
veteranindsatsen samt de støttemuligheder, der findes for veteranerne med særlige behov i
Næstved Kommune, men også løbende på Næstved Kommunes hjemmeside at gøre opmærksom
på de mange støttemuligheder og initiativer, der findes i kommunen.



Næstved Kommune vil udpege en tværkommunal veterankoordinator med særlig viden om
veteranernes forhold, og som skal medvirke til at sikre, at der sker koordination af indsatsen
overfor veteranerne.
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Kontakt til veteraner, der har eller kan have behov for hjælp
I langt de fleste tilfælde sker kontakten mellem Næstved Kommune og en veteran, fordi de – på lige fod
med andre borgere, er endt i ledighed eller har behov for anden hjælp.
Men for enkelte veteraner, er mødet med Næstved Kommune ikke så lige til og årsagen hertil, kan skyldes
andre og mere komplekse problematikker.
Det er heller Ikke alle veteraner, der selv forbinder deres problematikker med en tidligere udsendelse og
dermed kommer de heller ikke kontakt med Næstved Kommune, eller anden offentlig myndighed. En del af
disse, er endvidere svære at komme i kontakt med, da de ofte har valgt isolationen som redskab, mens
andre igen først kommer til syne, når familien eller vennerne, efter lang tid, henvender sig for at søge hjælp
eller for at gøre opmærksom på, at her er der en person, der har brug for hjælp.
Næstved Kommunes indsats vil derfor på dette område være:


Styrkelse af mødet mellem Næstved Kommune og veteranerne



Det opsøgende arbejde overfor veteranerne

Konkrete handlinger, der skal virkeliggøre indsatsen:


Næstved Kommune vil også fremover fortsætte samarbejdet med veterancentret i Ringsted og
udvide samarbejdet til også at omhandle, alle de centre der har eller kan få kontakt med veteraner
og deres pårørende.



Næstved Kommune vil i samarbejde med veterancentret i Ringsted, forsøge at få skabt en indgang,
for de veteraner, der ønsker/har behov for dette.



Næstved Kommune vil opkvalificere udvalgte medarbejder, i forhold til mødet med veteranerne, i
arbejdet med at støtte veteraner og/eller i støtten til familierne til veteraner, der måtte ønske det.



Næstved Kommune vil i samarbejde med veterancentret inddrage de frivillige organisationer og
foreninger, i forhold til at nå ud til alle veteraner med de initiativer, som kommunen bistået af
veterancentret iværksætter.

Opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner
En øget opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner, skal være medvirkende til at
fastholde interessen og nysgerrigheden for veteraners indsats og vilkår. En øget opmærksomhed, der
blandt andet skal medvirke til at aflive myter og fordomme, og dermed medvirke til at veteranindsatsen,
når ud til alle veteraner, også dem, der ikke selv oplever at have et behov.
Næstved Kommunes indsats vil derfor på dette område være:
 Opmærksomhed og anerkendelse af veteranernes indsats.
Konkrete handlinger der skal virkeliggøre indsatsen:
 Næstved Kommune vil gøre den nationale flagdag den 5. september, til en lokal begivenhed, i
samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger.
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