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18. ØU/KB - Forslag fra Konservative til Veteran- og pårørendepolitik 
Åbent - 00.01.10-P22-1-17

Anledning
Forslag fra Konservative til Veteran- og pårørendepolitik 

Sagsfremstilling
En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, Regeringen eller en  
minister har været udsendt i mindst én internationel mission. I Albertslund har vi 117 veteraner. De fleste 
veteraner vender hjem efter deres udsendelse uden mén, og en stor del er endog styrket og beriget. En 
mindre del af veteranerne har behov for hjælp og støtte til håndtering af psykiske og sociale belastninger 
samt fysiske skader som følge af udsendelsen. Veteraner og deres pårørende skal støttes ved behov, men 
alle skal anerkendes for deres indsats.

Veteranpolitikken for Albertslund kommune gælder for veteraner, der har været udsendt i regi af 
Forsvarsministeriet.

Veteranerne skal anerkendes for deres indsats i internationale missioner. Udsendte påtager sig – ofte under 
svære og risikofyldte vilkår – en ekstraordinær opgave på vegne af den danske stats. Det skal vi vise, at vi 
påskønner. Anerkendelsen udtrykkes ved, at Albertslund kommune på alle kommunens flagstænger flager d. 
5 september, som er den officielle flagdag.

Målgruppen er:
Veteraner, der ikke umiddelbart kan starte i job eller uddannelse. Det kan skyltes fysiske eller psykiske skader, 

såsom posttraumatisk stress-syndrom (PSTD) eller lignende følgevirkninger, der ikke kan afhjælpes af 
veteranen selv eller nærmeste netværk.

Veteraner, der ikke har særlige udfordringer, som forhindrer dem i at starte job eller uddannelse. I 
disse tilfælde skal alle de opnåede kompetencer, udstationeringen har ført med, bringes i spil.

 
Der er særlig fokus på:

 Arbejdsidentitet – særlige ressourcer
 Involvering, medbestemmelse og empowerment
 Samarbejde på tværs

 
Det vil vi:

 En indgang og en koordinerende sagsbehandler med special kompetencer indenfor veteran 
området.

 Der vurderes om den enkelte veteran skal tilbydes en mentor, som hjælp til at returnere til 
arbejdslivet eller uddannelse.

 Jobcentret skal have særlig fokus på veteranens kompetencer og særlige behov, og via samarbejde 
med arbejdsmarkedet skaffer mulige job eller uddannelses tilbud.

 Albertslund kommune vil deltage i faste årlige møder med frivillige veteranorganisationer og andre 
aktive på området for at sikre, at nøglepersoner har den nyeste viden og de bedste kompetencer 
indenfor området.

 Albertslund sikrer et bredt tværfagligt samarbejde mellem jobcenter, børne-, social- og 
sundhedsområdet for at sikre den enkelte veteran den bedste sagsbehandling

 Albertslund samarbejder med det lokale erhvervsliv for at skaffe den enkelte adgang 
arbejdsmarkedet

 Albertslund samarbejder med frivillige organisationer om at  udbrede viden om veteranområdet
 Albertslund kompetence udvikler nøglepersonerne i administrationen i samarbejde med 

veterancentret
 Albertslund undersøger muligheden for at ansætte en veterankoordinator i samarbejde med 

nabomommunerne. 
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Den 5. september, den officielle veteran dag, er starten på en ugelang udstilling med billeder og fortællinger 
fra veteranernes udstationeringer. Udstillingen skal foregå på Albertslund rådhus, og åbningen markeres 
med tale af Borgmesteren med efterfølgende  mindre traktement/Rådhuspandekager til de fremmødte.

Albertslund kommune støtter frivillige organisationer der afholder lokale arrangementer som bidrager til at 
udbrede kendskabet til veteranområdet, støtten kan bestå i, at lægge lokaler til arrangementerne. 
Albertslund kommune vil i samarbejde med Veterancentret sikre at veteraner med særlige behov for den 
nødvendige hjælp uanset om der er tale om korte midlertidige forløb eller livslange forløb. Samarbejdet med 
Veterancentret sikre at Albertslund har adgang til den nyeste viden indenfor veteranområdet.

Albertslund kommunes veteranpolitik bygger på følgende fem grundsten:

1.       Veteraner skal anerkendes for deres indsats

2.       Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter udsendelsen

3.       Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse, det bliver baglandet også. De 
pårørende er en integreret del af indsatsen

4.       Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den 
enkelte veterans behov og ressourcer.

5.       Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteranerne vender hjem, er det 
et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse
 
 
Supplerende sagsfremstilling
Sekretariatet for Politik og Ledelse den 20. april 2017
Der er vedhæftet bilag med forvaltningens kommentarer til forslaget.
 

Indstilling
Konservative indstiller, 

1. at forslag til veteran- og pårørende politik for Albertslund kommune godkendes

Historik
 

Økonomiudvalget, 2. maj 2017, pkt. 20:
Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.
 
Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.
 

Beslutning
Man stemte om indstillingen med 2 tilføjelser fra borgmesteren, 1) at der fra Kultur, Bevægelse- og 
Sundhedsudvalg kommer et forslag på afvikling af udstillingen 2) at Beskæftigelsesudvalget samt evt. andre 
relevante resortudvalg omsætter forslaget i udvalgsarbejdet.
 
For stemte 16 (A, F, C, V, O)
Imod stemte 3 (Ø)
2 undlod at stemme (Paw Østergaard Jensen (A) og B)
 
Indstillingen var hermed godkendt.
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Bilag

 Forvaltningens bidrag til udmøntningen og forslag til finansiering

 

Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Forvaltningens_bidrag_til_udmoentningen_og_forslag_til_finansiering.pdf

