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Anerkendelse
Danske veteraner har ydet - og mange yder fortsat - en 
stor indsats ude i verdens brændpunkter. Arbejdet udføres 
på Danmarks vegne og ofte under vanskelige og farlige 
forhold. Det fortjener en særlig anerkendelse.
Anerkendelsen kan udtrykkes fra Ballerup Kommune - og 
hele det danske samfund - ved at tage godt imod de hjem-
vendte veteraner. 
Her kan veteranernes konkrete resultater og indsatser i 
udlandet bemærkes og anerkendes. Det er dog lige så 
væsentligt at anerkende de erfaringer og kompetencer, 
veteranerne har taget med sig hjem. 
Undersøgelser viser nemlig, at størstedelen af veteraner-
ne vender fagligt og personligt styrkede hjem fra deres 
udsendelser. Et vigtigt element af anerkendelsen er der-
med at nyttiggøre de kompetencer og ressourcer, der ofte 
er værdifulde for såvel arbejdsmarkedet som samfundet i 
bredere forstand.
Veteranerne har forskellige ønsker for, hvordan anerken-
delsen bedst udtrykkes. 

Nogle sætter pris på, at anerkendelsen udmøntes konkret 
ved ceremonier og symboler, fx ved den årlige nationale 
flagdag d. 5. september, hvor Danmarks udsendte hæd-
res ved en officiel ceremoni på rådhuset i Ballerup. For 
andre må anerkendelsen gerne ske mere uformelt i hver-
dagen, og nogle foretrækker slet ikke at nævne deres ve-
teranbaggrund for omgivelserne.
Ballerup Kommune ønsker at møde enhver veteran med 
respekt for de ressourcer og kompetencer, som udsendel-
sen har givet den enkelte. 
Derfor vil Ballerup Kommune eksempelvis medvirke til at 
synliggøre veteranernes særlige kompetencer på arbejds-
markedet ift. virksomhederne, og i det hele taget være 
eksponent for de ressourcer, gruppen af veteraner som 
helhed besidder. Det kan også være ved at knytte an til 
samarbejde med foreningslivet og i frivilligt arbejde, når 
der er relevante kompetencer og ønsker hos veteraner, 
der kan kobles med behov og udviklingsmuligheder i for-
enings-, fritids- og kulturlivet.

Indledning
Personer, der har været udsendt af den danske regering i international tjeneste, har ydet en særlig 
prisværdig indsats for Danmark. 
Med en kommunal veteranpolitik ønsker Ballerup Kommune at bakke op om de nationale initiativer for 
veteraner og sætte fokus på anerkendelse af veteranernes indsats og de lokale muligheder for støtte 
til de veteraner og pårørende, der har behov for det. Samtidig har Ballerup Kommune i sin Vision 2029 
fokus på at møde borgeren i øjenhøjde, hvilket også er omdrejningspunktet i veteranpolitikken.
Veteranpolitikken for Ballerup Kommune tager sit naturlige udspring i den nationale veteranpolitik 
udarbejdet af Forsvarsministeriet i 2016 og bygger desuden videre på de lokale erfaringer, som bl.a. 
det tværkommunale Veteranråd har gjort sig siden rådets etablering i 2016. 
En veteran er defineret som en person, der - på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, 
regeringen eller en minister - har været udsendt i mindst én international mission. Dermed kan det 
være såvel soldater som politifolk, læger og mange andre faggrupper.
Veteranpolitikken retter sig mod alle veteraner. Det vil sige både mod dem, der kommer styrkede 
hjem fra en mission, og dem der kommer hjem med behov for støtte.
Konkret er Ballerup Kommunes veteranpolitik bygget om de samme to hovedsøjler, som Danmarks 
nationale veteranpolitik, henholdsvis ”anerkendelse” og ”støtte”.
Derudover indeholder veteranpolitikken et afsnit om udmøntningen af kommunens arbejde for og 
med de lokale veteraner og deres pårørende.
Veteranpolitikken handler i sin essens om anerkendelse af de mange og den nødvendige særlige 
støtte til de få.



Støtte og hjælp
Støtteindsatsen vil primært angå det mindretal af vetera-
ner, der i større eller mindre grad har pådraget sig fysiske 
eller psykiske skader ved udsendelsen. Støtten skal af-
hjælpe de vanskeligheder, der kan være med at komme 
videre og med at genopbygge og fastholde tilknytningen 
til arbejdsmarkedet.
For nogle viser behovet for hjælp sig straks efter hjem-
komsten, mens der for andre kan gå flere år, før behovet 
erkendes eller opstår.
Den konkrete støtte og hjælp skal naturligvis afhænge af 
den enkeltes behov. Ofte vil veteraner kunne anvende de 
eksisterende, almindelige kommunale tilbud, men i visse 
tilfælde kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt 
med mere afgrænsede eller specialiserede tilbud. Det kan 
være tilbud specifikt for veteraner, der etableres i samar-
bejde med andre kommuner eller relevante foreninger og 
andre tilbud på frivillighedsområdet. Veterancentret under 
Forsvarsministeriet har også en række tilbud specifikt til 
veteraner, der kan knyttes an til.
Støtten til den enkelte veteran kan også bestå i at udvi-
se opmærksomhed, fleksibilitet og hensyntagen til nogle 
veteraners særlige behov i mødet med kommunen. Fx 
indretning og placering i mødelokaler, give exitmulighed, 
sikre pauser, imødekomme behov for korte, strukturerede 
møder e.l.
Ballerup Kommune har generelt et medansvar for at op-
spore de særlige problemstillinger, som veteraner kan 
have og iværksætte eller koordinere den nødvendige 
hjælp.
Det er dog ikke kun veteranerne selv, der bør være op-
mærksomhed på. De pårørende til veteraner kan ligele-
des have behov for støtte og særlige tilbud. Det kan både 
være, mens den pågældende er udsendt, hvor familien 
må leve med afsavn og evt. bekymringer om sikkerheden 
for den udsendte. Og det kan være efter, veteranen er 
kommet hjem, hvor denne kan have fået problemstillinger 
med sig hjem. 
Også når det drejer sig om de pårørende, kan det være 
hensigtsmæssigt med et samarbejde med omegnskom-
munerne eller frivilligsektoren for at skabe de rette og re-
levante tilbud.

En koordineret og sammenhængende  
kommunal indsats - veterankoordinator
Ligesom alle andre borgere kan veteraner være i kontakt 
med mange dele af det kommunale system, og den nød-
vendige viden om veteraner og relevante tilbud for vete-

raner er derfor fordelt på tilsvarende mange enheder og 
ansatte. 
Derfor skal der gøres en særlig indsats for at skabe et 
overblik over relevante tilbud specifikt for veteraner og sik-
re den nødvendige viden samt en sammenhængende ind-
sats på tværs af især arbejdsmarkeds- og socialområdet. 
For at sikre et opdateret overblik over relevante tilbud til 
veteraner, ny lovgivning og ny viden inden for området har 
Ballerup Kommune etableret en veterankoordinatorfunkti-
on, der er dedikeret til netop veteranopgaven. 
Veterankoordinatoren skal være tovholderen, der har 
overblikket over relevante tilbud både inden for og uden 
for kommunen, og som sikrer, at relevante vidensperso-
ner på de forskellige fagområder bliver opdateret med 
den nyeste viden og bliver klædt på til at kunne håndtere 
veteraner med særlige behov for støtte og hjælp. Endelig 
skal veterankoordinatoren understøtte tværgående sam-
menhæng. 
Dermed er veterankoordinatoren både kontaktperson for 
kommunens ansatte vedrørende veteranspørgsmål og 
ansvarlig for videndeling om kommunale og frivillige ind-
satser for veteraner og pårørende. 
Det er væsentligt med en enkel og tydelig information om 
kommunale og frivillige tilbud med relevans for veteraner 
og pårørende. Derfor vil veterankoordinatoren også sam-
arbejde med Forsvarets Veterancenter, frivilligsektoren i 
Ballerup samt de mere specialiserede foreninger for ve-
teraner. 
For at sikre tværkommunalt samarbejde og vidensdeling 
om hjælp og støtte til veteraner vil veterankoordinatoren 
være Ballerup Kommunes repræsentant i det tværkom-
munale Veteranråd. I rådet samarbejder politikere, em-
bedsmænd og frivillige om opnåelse af synergi mellem 
kommunerne. Rådet arbejder for at råde kommunerne om 
fælles strategier og indsatser for personer, der har været 
statsligt udsendt i international tjeneste og deres pårøren-
de.

Opfølgning på politikken
Kommunen - i det daglige konkretiseret ved veterankoor-
dinatoren - forpligter sig til løbende at følge op på imple-
menteringen og udmøntningen af de overordnende mål-
sætninger i veteranpolitikken og den fortsatte udvikling 
heraf.
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