
Veteranrådets selvevaluering og anbefaling af fremtidig 

organisering og aktivitet. 

 

 

Baggrund: 

Jeres kommune har valgt at være en del af det tværkommunale Veteranråd. Rådet blev 

stiftet i januar 2016 med en forsøgsperiode på 2 år og er det første af sin slags i Danmark. 

 

Rådet har nu arbejdet i næsten to år, og vil evaluere forsøgsperioden og fremsætte 

anbefalinger for fremtidig sammensætning og aktiviteter. 

 

I rådet samarbejder politikere, embedsmænd og frivillige om opnåelse af synergi mellem 

Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner. Rådet startede med 

Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner og arbejder for at råde kommunerne om fælles 

strategier og indsatser for personer, der har været statsligt udsendt i international tjeneste. I 

forbindelse med den nye veteranstrategi fra sep. 2016 blev en veteran 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”. Den udvidede definition betyder, at 

veteraner ikke kun skal findes i forsvaret, men blandt mange flere grene af det danske 

totalforsvar samt humanitære indsatser.  

 

Rådets mål er, at kommunerne ikke blot opnår meget bedre håndtering af veteraner med 

svære ar på krop eller psyke, men også bedst muligt tager imod dem, der kommer hjem og 

skal i gang med det hjemlige erhvervsliv. Langt størstedelen af de udsendte kommer hjem 

uden fysiske og psykiske skader, men alle kommer hjem med et behov for at føle sig 

anerkendte og anvendelige i deres hjemkommuner.  

 

Yderligere er der et ønske om, at rådet kan udnytte og påpege stordriftsmuligheder og 

derved optimere både processer og økonomi, samtidig med, at arbejdet for krigsveteranerne 

gøres synligt og effektivt. 

 

Rådets fokus og aktivitet i forsøgsperioden 

Da rådet blev stiftet var det det første af slagsen, og der var af samme årsag ikke andre 

steder at søge viden om udførelse eller definering af opgaver og formål.  

 

Veteranrådet har brugt en del af tiden det første år på at diskutere og afgrænse dets rolle og 

virke, opsøge viden om behov og muligheder på veteranområdet samt afsøge de deltagende 

kommuners rammer og tilbud.  

 

På baggrund af den afsøgning har Veteranrådet afgrænset sig fra at være udførende aktør i 

operationelle opgaver, idet det har vurderet, at rådets bedste muligheder for at gøre en 

forskel er på det tværkommunale strategiske niveau. Specifikke, konkrete ideer og tiltag så 

som frivillige følgeordninger for hjemvendte veteraner (wingman), afholdelse af lokale 

flagdagsarrangementer, veterancafeer mm. er blevet diskuteret og henvist til relevante 

aktører i hhv. kommuner og frivillige foreninger.  

 

Rådet har i perioden gennemført forskellige initiativer, herunder kommunikation rettet mod 

hhv. kommunerne og andre myndigheder såsom Forsvarsministeriet og Veterancentret for at 

sikre vidensdeling og samarbejde.  

 



Rådet har foreslået, at man overvejer en ansøgning om støtte til forsøgsprojekt med en 

tværkommunal veteranspecialist, der skal støtte og kvalificere kommunernes 

veteranindsatser og dermed sikre bedre støtte til veteranerne. Specialisten skal, på tværs af 

de fem kommuner, kunne indsamle viden og konsolidere dette til konkrete anbefalinger og 

handlinger. Der kan søges fondsmidler til etablering af funktionen med en forventning om, at 

en optimering af veteranarbejdet kan give stor effekt både for veteraner og pårørende, men 

også økonomisk for kommunerne, når synergieffekten bliver mere synlig og målbar. 

Erfaringer fra en sådan forsøgsordning ville kunne gavne andre kommuner med lignende 

udfordringer. På det tværkommunale dialogmøde i juni 2017 var det en indsats, som flere 

medlemskommuner kunne se den potentielle effekt af.  

 

Rådet har i den sidste fase af prøveperioden opnået en markant større indsigt i behov og 

muligheder i medlemskommunerne. Ligeledes er der skabt netværk, der understøtter 

koordinering af arbejdet på veteranområdet.  

 

En samlet oversigt over gennemførte aktiviteter er vedlagt som bilag 1.  

 

Overordnet evaluering 

Det er Veteranrådets vurdering, at veteranrådet har haft en gavnlig effekt, idet det har 

medvirket til at sætte fokus på veteraners situation i kommunerne, har skabt intern debat i 

medlemskommunerne om indsatser og tiltag, samt bidraget til vidensdeling på tværs af 

kommuner og af kommuner og civilsamfund.  

 

Det er rådets opfattelse, at der er en øget viden om veteranområdet i kommunerne, samt et 

øget fokus på, hvordan man kan gøre det bedre. 

 

Det giver god synergi at samarbejde på tværs af kommunegrænser, og Veteranrådets 

nuværende form med fem kommuner giver en passende volumen ift. antallet af veteraner, 

erfaringer og muligheder.  

 

For at give veteranrådet de bedste muligheder for at arbejde fremadrettet, sammenfattes 

erfaringerne fra de første to år i en række anbefalinger herunder.  

 

 

Rådets anbefalinger 

Veteranrådet anbefaler, at arbejdet skal fortsætte ud over forsøgsperioden, således at 

initiativer og effekter kan forankres og evalueres løbende. Rådet bør have en bedre 

beskrevet organisatorisk forankring i kommunernes administration, således at samarbejdet 

er gensidigt forpligtende, og at de deltagende kommuner prioriterer at være repræsenterede 

når Veteranrådet iværksætter aktiviteter eller initiativer.  

 

Veteranrådet anbefaler derfor, at Veteranrådets sammensætning revideres, således at hver 

kommune fortsat repræsenteres med en deltager på embedsmandsniveau på samme måde 

som i prøveperioden; at frivilligcentrene repræsenteres med én deltager, der repræsenterer 

der brede frivillige område for alle medlemskommunerne, samt at antallet af medlemmer fra 

veteranorganisationer udvides fra en forening til to eller tre, herunder gerne foreninger, der 

repræsenterer det brede veteranbegreb (eks. Læger, sygeplejersker og andre humanitært 

udsendte) Alternativt kunne enkeltpersoner med veteranbaggrund også tilbydes 

medlemskab for at sikre større viden behov og ønsker blandt målgruppen.  

 



Rådet bør i det fremtidige virke fremstå som rådgivere for både kommunens politikere og 

forvaltningsledelser, men også fungere som koordinerende informationsled i forbindelse med 

aktiviteter, der gennemføres lokalt af foreninger, frivilligcentre eller af privatpersoner. 

 

Rådet kan med fordel tildeles høringsret eller på anden måde være parthaver ved oprettelse 

eller revidering af kommunale strategier og politikker for veteranområdet.  

 

Konkrete anbefalinger for rådets fremtidige drift: 

 At rådet fortsættes i en periode på fire år fra januar 2018.   

 At sekretariatsfunktionen understøttes med en fast tilforordnet, som ikke samtidig er 

et medlem af rådet. Den tilforordnede finansieres af medlemskommunerne i 

fællesskab. Hvis der kan etableres en forsøgsordning med en veteranspecialist bør 

vedkommende overtage sekretariatsfunktionen.  

 At rådet fortsat støttes med et driftsbudget på 10.000 kr. per medlemskommune 

 At rådets sammensætning revideres, så medlemskommunerne repræsenteres med 

1-2 kommunale medlemmer fra f.eks. centraladministration, det sociale område, 

frivillighedsområdet, arbejdsmarkedsområdet eller fra byrådet afhængig af, hvad det 

vurderes mest relevant i den enkelte kommune, samt med 2-6 medlemmer fra 

relevante civilsamfundsorganisationer med ekspertise på veteranområdet med 

henblik på at sikre, at det brede veteranområde er repræsenteret. 

 At veteranområdet får en klar og tydelig forankring i kommunerne, og at veteranrådet 

får høringsret i forhold til tiltag på veteranområdet. 

 At rådets fokus for det fremtidige arbejde er den fælles koordination af 

veteranarbejdet med mulighed for at optimere både det anerkendende og det 

støttende arbejde. 

 

 

 

 

  

 

 

 

På vegne af Veteranrådet for Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk 

 

 

Alf Døj, Formand 

Mobil 22952222 

E-mail: formand@vetho.dk 


