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HØRINGSSVAR 

Vi har med interesse modtaget Forsvarsministeriets udkast til forslag til lov om jobordning for veteraner 

(Sagsnummer 2016/006735 af 5. oktober 2016), og skal hermed fremføre vores bemærkninger. 

 

Generelt 

 

Generelt mener vi ikke at det er nogen god ide med en jobtilskudsordning, da der er nogle problematikker 

forbundet med en sådan. Den primære bekymring vi har, er, at det kan afføde yderligere stigmatisering, 

frem for at skabe et billede af veteraner som ressourcepersoner. Ressourcepersoner skal i alle vore kendte 

tilfælde ikke have tilskud, for at få anerkendt og nyttiggjort deres ressourcer. 

 

Naturligvis er der veteraner, som har en stærkt nedsat arbejdsevne, på grund af de fysiske og/eller psykiske 

skader de har pådraget sig i tjenesten, men vi så hellere at man fokuserede på at synliggøre disse personers 

personlige ressourcer og kvalifikationer bedre end man gør i dag, således at den restarbejdsevne de har, 

også bliver attraktiv på arbejdsmarkedet. Her skal vi blot nævne, at de famøse kompetencekort som blev 

udtænkt i forbindelse med udarbejdelsen af den første veteranpolitik i 2010, stadig ikke har materialiseret 

sig i veteranernes virkelighed. Og i den seneste veteranpolitik tilføres indsatsen ikke yderligere fokus eller 

midler. 

 

Rent arbejdsmarkedspolitisk mener vi, at det ville være langt bedre at anvende pengene på en professionel 

kompetenceafklaring og eventuel opkvalificering/efteruddannelse, for derved både at anerkende den 

enkelte veterans allerede erhvervede kompetencer, og øge dennes værdi på arbejdsmarkedet. 

 

Endelig er det vores bekymring, at jobordningen for veteraner, som den foreligger i udkastet, vil blive 

opfattet som særbehandling, hvilket ikke vinder særlig stor sympati i brede dele af befolkningen. Dette 

oplever vi allerede i forbindelse med den gratis og livslange mulighed for psykologbehandling og 

socialrådgiverstøtte fra Veterancentret, og de specialpsykiatriske behandlingstilbud i regionerne. Andre 

danskere, med tilsvarende psykiske lidelser, ytrer med jævne mellemrum deres frustrationer over denne 

forfordeling. Og dette problem formindskes ikke af, at den folkelige opbakning til de seneste større 

missioner har været begrænset. 

 

Endelig bekymrer det os, at forslaget vil blive opfattet som en form for indirekte erhvervsstøtte, idet de 

budgetterede midler jo udbetales til virksomhederne, uden klart definerede krav om modydelser, ud over 

de tidsbegrænsede ansættelsesforhold. 

 

Ser man på det øvrige arbejdsmarked, er der også empiri for, at det er forbundet med en vis fare for, at 

ordningen kan blive misbrugt, lige som civile løntilskuds- og praktikordninger misbruges i dag. Der er derfor 

en vis fare for, at veteranen står uden arbejde, når bindingsperioden er overstået. 
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Udkastets konkrete ordlyd 

Fremsættes lovforslaget mener vi dog, at der skal justeres i lovteksten, således: 

1. Loven bør kaldes lov om jobordning for skadede veteraner, så man ikke forledes til at tro den er 

målrettet alle veteraner  

2. Loven bør omfatte alle skadede veteraner – også de skadede veteraner som har været udsendt af 

andre ministerier end Forsvarsministeriet. Dette på trods af, at disse segmenter blev skrevet ud af den 

seneste veteranpolitik. 

3. Loven bør også omfatte de skadede veteraner, som intet har med Veterancentret at gøre, og som er 

afhængige af private netværk og som har, eller har haft deres egen advokat til at føre deres 

arbejdsskadesag. Mange af disse skadede veteraner ønsker ingen kontakt med Veterancentret. Og det 

bør man acceptere – også i denne forbindelse. 

Øvrige bemærkninger 

Det vil uvægerligt påføre veterancentret ekstra arbejdsopgaver, at administrere hele denne ordning, hvilket 

vi finder uhensigtsmæssigt. Det er vores opfattelse, at Veterancentret i forvejen er presset 

ressourcemæssigt. Især staben virker overbebyrdet med opgaver, som har meget lidt med Veterancentrets 

egentlige hovedopgave at gøre (f.eks. controlling-opgaver i forbindelse med diverse midlertidige 

puljeordninger, vedligeholdelse af hjemmeside m.v.).  

Endelig finder vi det problematisk, at skadede veteraner bosiddende på Grønland og Færøerne, som har 

været udsendt af Forsvaret ikke er omfattet af lovforslaget. Denne diskriminering ser vi ingen grund til, og 

der argumenteres heller ikke for denne sondring i bemærkningerne til udkastet til lovforslaget. I vores optik 

har de veteraner, som tilfældigvis bor og/eller arbejder på Grønland eller Færøerne, udført en lige så 

anerkendelsesværdig indsats i nationens tjeneste, som alle andre i lovforslagets målgruppe. 

 

På vegne af styregruppen 

 

 

Claus Stenberg Paul Bolvinkel  Lars Christensen 


