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For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status. Det skyldes Sønderjyllands historie som et 
omstridt grænseområde og den rolle som forsvaret har spillet i udviklingen af lokalsamfundet. De militære 
installationer har betydet arbejdspladser og givet grundlag for følgeerhverv, som ellers ikke ville være at finde i 
Sønderjylland. 
 
Haderslev Kommune er hjemsted for adskillige militære enheder, hjemmeværn og politi. De fleste militære 
enheder findes på Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Kaserne. Derudover er også Beredskabsstyrelsen 
Sydjylland, Forsvarets Depot, Hjemmeværnet og Politiet lokaliseret i Haderslev Kommune. Enhederne og 
soldaterne gør en aktiv indsats i både ind- og udland. Det kan vi være stolte af. 
 
I Haderslev Kommune er vi glade for at være hjemsted for enhederne og de tilknyttede soldater, 
hjemmeværns- og politifolkene. 
 
Forsvaret har en stor rolle i lokalområdet og er en aktiv part i udviklingen af samfundet. Gennem mange år har 
der været, og er stadig, et tæt samspil mellem Haderslev Kommune og det lokalt forankrede forsvar. Derfor vil 
Haderslev Kommune gøre sit til at hjemvendte soldater, hjemmeværnsfolk og politifolk får den hjælp og støtte 
som de har brug for.  
 
Nærværende veteranpolitik er netop et udtryk for Haderslev Kommunes ønske om og vilje til at støtte 
Danmarks veteraner. 
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Langt de fleste udsendte soldater, hjemmeværnsfolk og politifolk vender hjem til Danmark uskadte og i god 
behold. Haderslev Kommunes veteranpolitik er derfor rettet mod den mindre del af de hjemvendte - bosat i 
Haderslev Kommune - der har behov for hjælp til at komme videre med en normal hverdag. Det er hensigten, 
at Haderslev Kommunes veteranpolitik skal understøtte regeringens veteranpolitik ”Anerkendelse og Støtte”.1 
 
I Haderslev Kommune vurderes der, at være den hjælp, der matcher veterangruppens behov. Men indsatsen 
kan styrkes ved tage fat om følgende: 
 

• Kompetenceudvikling: Medarbejdere skal undervises om veteraners forhold og muligheder for støtte 
• Information om veterangruppen: Der skal skabes mere opmærksomhed om veterangruppen 
• Oprettelse af kontaktforum: Fokus på øget samarbejde mellem Haderslev Kommune, Forsvaret, 

hjemmeværnet, politiet, frivillige organisationer/foreninger, oplysning om tilbud, indgange til det 
offentlige osv. 

• Haderslev Kommunes veteranpolitik skal supplere og understøtte regeringens veteranpolitik 
 
De fire anbefalinger er grundlaget for Haderslev Kommunes veteranpolitik. Veteranpolitikken er indddelt i tre 
indsatsområder: 
 

1. Kompetenceudvikling 
2. Information om målgruppen 
3. Oprettelse af kontaktforum 

 
 

 
Det er Haderslev Kommunes vurdering at de nuværende tilbud er tilstrækkelige. Det er ikke nødvendigvis nye 
og anderledes tilbud til veteraner, der er udfordringen. Udfordringen ligger snarere i manglende specialviden 
om de forhold og behov som veteraner har. Følgende initiativ skal derfor modvirke dette: 
 

1. Haderslev Kommune vil i samarbejde med partnere, som er Forsvaret og frivillige 
organisationer/foreninger, iværksætte kompetenceudvikling. Kompeteceudviklingen skal træne 
kommunens medarbejdere i at spotte borgere, der udviser symptomer på traumatisering eller psykisk 
syge 
 
Aktivitetsmål 

• Jobcenter Haderslev trækker på Veterancentrets tilbud om sparring med en 
beskæftigelseskonsulent med specialviden om veteraner. Beskæftigelseskonsulenten er ansat af 
Veterancentret og har ingen myndighed i sagsafgørelse. Sparringen vil øge den enkelte 
medarbejderes viden om veteraner 

 
Initiativer i regeringens veteranpoltik, der understøtter indsatsen: 

• Kommunale sagsbehandlere undervises om veteraners forhold 
 

                                                
1 Regeringens veteranpolitik ”Anderkendelse og Støtte – veteranpolitik”, oktober 2010 

Danske soldater i international tjeneste 
 

Indsatsområde 1 – Kompetenceudvikling 
 



 
Foto: Hærens Operative Kommando 

 
Som en naturlig forlængelse af indsatsområde kompetenceudvikling vurderes information om veterangruppens 
forhold og muligheder at være et oplagt indsatsområde.  
 

2. I samarbejde med Forsvarets faglige organisationer afholdes der gå-hjem-møder om tidligere udsendte 
soldater.  
 
Aktivitetsmål: 

• Der arrangeres 2-4 gå-hjem-møder for medarbejdere ved de relevante serviceområder; 
Erhvervs- og Borgerservice samt Voksen- og Sundhedservice 

 
3. I samarbejde med relevante foreninger vil Haderslev Kommune udsende artikler, korte nyheder og 

lignende i medarbejderblade, på intranet og andre medier som frontmedarbejderne gør brug af. 
 
Aktivitetsmål: 

• Haderslev Kommune udsender mindst to artikler, korte nyheder eller lignende per kalenderår. 
 

4. Haderslev Kommune vil tage initiativ til at koordinere kommunikationen med Forsvaret. 
 

Aktivitetsmål: 
• Der oprettes et samarbejde med Forsvaret og dets relevante afdelinger, for eksempel 

Veterancentret, om kommunikation. Men også med Hjemmeværnet og Politiet. 
 

Initiativer i regeringens veteranpolitik, der understøtter ovenstående initiativer: 

• En indgang til web-baseret kommunikation 
• Der oprettes et videnscenter 

 
 

 
Der skal oprettes et kontaktforum dels til koordinering mellem serviceområderne i Haderslev Kommune og dels 
til koordinering med eksterne samarbejdspartnere.  
 

5. Der oprettes et kontaktforum med deltagelse fra Haderslev Kommune og relevante 
samarbejdspartnere. Indsatsen har fokus på vidensdeling og generel information om udvikling på 
området for støtte og hjælp til veterangruppen. 

 
 
Aktivitetsmål: 

• Der oprettes et kontaktforum med deltagelse af relevante parter, for eksempel Veterancentret 
og Veteranhjemmet i Fredericia 

 

Indsatsområde 2 – Information om målgruppen 
 

Indsatsområde 3 – Oprettelse af kontaktforum 
 



Initiativer i regeringens veteranpolitik, der understøtter ovenstående initiativer: 

• Veteransekretariat til støtte for frivillige organisationer 
• Veterancenter som skal koordinere indsatsen for veteraner og pårørende 

 
 

 
Indsatserne i Haderslev Kommunes veteranpolitik afholdes inden for serviceområdernes eksisterende rammer.  
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