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Indledning

De danske udsendte yder en stor indsats i flere af verdens brændpunkter. Det er uanset, om 

der er tale om soldater, politi, sundhedspersoner eller andre udsendte grupper. Alle er enige 

om, at vores udsendte skal have de bedst mulige vilkår.

De fleste veteraner vender hjem med oplevelser og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og 

udvidet deres horisont. En mindre del af veteranerne har behov for støtte til at klare psykiske 

og sociale belastninger eller fysiske skader, som de har pådraget sig i forbindelse med 

udsendelse.

Køge Kommune tager dette ansvar på sig gennem en særlig helhedsorienteret og 

anerkendende indsats over for gruppen af tidligere udsendte. Køge Kommunes veteranstrategi

sætter tydelige pejlemærker for, hvad kommunen prioriterer, og hvordan kommunen sætter

ind for at hjælpe veteraner og deres familier godt videre i tilværelsen.

Køge Kommunes veteranstrategi udmønter Danmarks veteranpolitik fra 2016 og glæder for 

veteraner med bopæl i Køge Kommune. Baggrunden er et politiske ønske om, at Køge 

Kommunes veteranstrategi bygger på viden om god egen og national praksis og ideer fra 

lokale aktører, herunder Veterancenteret i Ringsted.
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Den nationale Veteranpolitik

Danmarks veteranpolitik blev offentliggjort i september 2016 som et resultat af et 

servicecheck af veteranindsatsen, og erstatter dermed tidligere veteranpolitik fra 2010.

Politikken indeholder ikke særlige kommunale opgaver, men tilskynder til øget samarbejdet 

mellem kommunerne og Forsvaret. 

Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for 

anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de 

konkrete initiativer på veteranområdet.

Fakta om veteraner og veteraner i Køge

En veteran er en person, som har været udsendt i mindst én international mission. Personen 

kan fortsat være ansat i Forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det 

civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

o Der er 356 veteraner pr. juni 2017 med bopæl i Køge Kommune, nogle kan dog 
stadig være udsendte

o Mellem 5-10 % af veteraner har posttraumatisk belastningsreaktioner; såkaldt PTSD, 
og kræver støtte efter hjemsendelsen. PTSD er en psykisk sygdom, der kan opstå 
efter voldsomme eller traumatiske begivenheder, som man enten har været 
involveret i eller været vidne til. 

o Siden 1984 har Forsvaret haft ca. 100.000 udsendelser. Udsendelserne har en 
varighed fra 28 dage og optil 2 år af gangen

o Danmark har ca. 30.000 veteraner i den arbejdsdygtige alder – et tal, der forventes 
at stige som følger af Danmarks internationale engagement.

(Kilde: Veterancenteret i Ringsted)

Veteranstrategi i Køge Kommune
Strategien er særligt rettet mod de veteraner, som efter hjemsendelse har svært ved at 

komme videre i livet på grund af fysiske, sociale eller psykiske mén. Forsvaret har ansvaret for 

veteranerne før, under og efter udsendelsen. Kommunernes opgave er at støtte, at 

veteranerne og deres pårørende kan komme videre i livet efter en udsendelse – evt. med brug 

af Veterancenteret særlige viden. 

I fokus for veteranstrategien er en hurtig, koordinerende og helhedsorienteret tilgang, der 

sætter veteranen i centrum – også med indsatser og kontakt udover kommunegrænsen, hvis 

der er behov. 

Veteranstrategien bygger på følgende faglige vurderinger, principper og organisering:

 Veteranernes behov dækkes indenfor kommunens mange normaltilbud. En samlet 
veteranstrategi sætter dermed fokus på og tydeliggør de tilbud og indsatser, som 
veteraner også kan få gavn af.

 Køge Kommune ønsker en hurtig, koordinerende og helhedsorienteret indsats og 
tilgang i sager, der involverer veteraner:
 På tværs i organisationen står en række udnævnte ressourcepersoner med 

specialviden om veteraners særlige vilkår klar til at koordinere indsatsen.



4

 Ressourcepersonerne samles med kort varsel og yder tværfaglig, helhedsorienteret 
og koordineret sparring i alle henvendelser og hændelser, der involverer veteraner.

 Køge Kommune har tæt samarbejde med Veterancenteret og andre relevante parter
for at sikre opdaterede kompetencer, tilgang til ny viden, og netværksmuligheder 
med fokus på god kommunal praksis og -erfaringer. 

Tilbud til veteraner i Køge Kommune

Køge Kommune tager udgangspunkt i den enkelte borger. Kommunen har en række tilbud som 

støtter den enkelte i at komme videre i eget liv. Veteranstrategien er bygget op omkring fokus 

på de eksisterende tilbud, som også veteraner kan gøre brug af i Køge Kommune. 

Der kan godt være en mundfuld at navigere rundt i det kommunale landskab. Derfor tager 

ressourcepersonerne ansvar for at indbyde relevante områder til tværfaglig sagsbehandling, 

hvis der er behov for det.   

Veteran

Job og 
uddannelse

Familien

Bolig

Akuttilbud

Hjælpemidler 
og transport

Genoptræning 
(og 

behandling)

Sundhed og 
rusmidler

Forebyggelse 
af sociale 

problemer
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Familien

Hele familien kan blive berørt af en udsendelse, og i visse tilfælde kan børnene og/eller 

familien – enten under eller efter udsendelsen – få behov for en forebyggende indsats i 

barnets dagtilbud eller skole eller via Familieafdelingens tilbud om åben anonym rådgivning og 

anden forebyggende indsats.

Ved mere indgribende reaktioner på udsendelsen tilbyder Familieafdelingen udarbejdelse af en 

børnefaglig undersøgelse og særlig støtte til barnet eller familien i form af f.eks. 

familiebehandling.

Job og uddannelse

I Køge Kommune har både Jobcenteret og Ungecenteret fokus på at få den ledige veteran i job 

eller uddannelse hurtigst muligt. Som det er tilfældet med øvrige ledige, tager Job- og 

Ungecenteret udgangspunkt i den enkelte borgeres situation og muligheder. 

I lovgivningen der understøtter arbejdsmarkedsområdet, er der en række tilbud, som kan 

gavne veteraner - både hvis de er tæt på eller er længere væk fra arbejdsmarkedet: 

Mentorstøtte, tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud og 

personlig assistance.  

Genoptræning (og behandling)

Forsvaret tilrettelægger særlige genoptræningsforløb for de veteraner, der har behov evt. 

suppleret af et lokalt kommunalt genoptræningstilbud. Genoptræning og rehabiliteringsteamet 

i Køge Kommune vurderer konkret og individuelt veteranens behov, og tilrettelægger herefter 

genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning som enten: Holdtræning, individuel træning, 

hjemmetræning eller selvtræning efter instruktion. 

Sundhed og misbrug

Både veteraner og pårørende kan få hjælp til anonym ambulant behandling af alkohol- og 

stofmisbrug i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, eller ved Novavi/lænken i Køge.

http://novavi.dk/alkohol/ambulatorier/koege/

http://www.koegeraadgivningsogbehandlingscenter.dk/

Forebyggelse af sociale problemer

Social og Sundhedsafdelingen har ansvar for kommunens indsatser i forhold til det sociale 

område, sundhed og forebyggelse. Afdelingen yder rådgivning og visitation for borgere med 

nedsatte funktioner, misbrug samt fysisk eller psykisk handicap samt anvisning af akutboliger

m.v. Derudover har afdelingen ansvar for kommunens indsats i forhold til forebyggelse og 

sundhedsfremme og rehabiliteringsindsatsen. 

De mange tilbud varierer efter behov:

En støtte- og kontaktperson kan hjælpe en person med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug 

og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen 

bolig.

Herudover skal kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til 

udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

http://www.koegeraadgivningsogbehandlingscenter.dk/
http://novavi.dk/alkohol/ambulatorier/koege/
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Bolig

Kommunal anvisning af boliger sker efter de kriterier for boligsocial anvisning, der er godkendt 

af Køge Byråd og beskrevet på kommunens hjemmeside læs mere her:

https://koege.dk/borger/Bolig-planlaegning-byggeri-og-

flytning/Boliger/Lejeboliger/Boligsocial-anvisning.aspx

Hjælpemidler og transport

Kommunens hjælpemiddelteam tildeler hjælpemidler, forbrugsgoder eller hjælp til 

boligindretning eller skift af bolig ydes til de af kommunens borgere, der har en varig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom 

eller som følge af ulykkesskader. Ydelsen gives efter behov, uden hensyn til ansøgerens 

økonomiske forhold, indkomst eller formue. Teamet yder hjælp til bedst og billigst egnede 

hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning.

Akuttilbud

Akutlinjen er et døgnåbent og anonymt tilbud også til veteraner og pårørende der har akut 

opstået psykisk krise og som har behov for psykisk førstehjælp lige nu og her. 

Læs mere om akutlinjen her:

http://www.akutlinjen.dk/

http://www.akutlinjen.dk/
https://koege.dk/borger/Bolig-planlaegning-byggeri-og-flytning/Boliger/Lejeboliger/Boligsocial-anvisning.aspx
https://koege.dk/borger/Bolig-planlaegning-byggeri-og-flytning/Boliger/Lejeboliger/Boligsocial-anvisning.aspx
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Veterancenteret i Ringsted

Veterancenteret støtter soldater, veteraner og deres pårørendes særlige behov før under og 

efter udsendelse. Veterancenteret har mange opgaver, og fungerer som én indgang på 

veteranområdet. Veterancenteret tilbyder først og fremmeste støtte til den enkelte soldat, 

veteran eller pårørende, men yder også faglig støtte til sagsbehandlingen til kommunerne i 

veteransager. 

Samarbejdsaftale med Veterancentret og øvrige tilbud og ordninger

Jobcenter Køge indgik en 2-årig samarbejdsaftale med Veterancenteret i 2015. Køge 

Kommune er i dialog med Veterancenteret om at de kommende samarbejdsaftale optegner et 

tættere forpligtende og bredere samarbejde. Udkast til samarbejdsaftalen forventes klart 

marts 2018.

Køge Kommune har stor opmærksomhed på at benytte de tilbud, som Veterancentret tilbyder 

veteraner og kommunerne. Det er blandt andet tilbud om at søge råd og vejledning både om 

veteraners forhold generelt og de særlige problematikker, som er væsentlige at have

opmærksom på i forhold til veteraner. 

Der eksisterer derudover en bred vifte af tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige 
foreninger. Der findes mere viden på hjemmesiderne www.veteranhjem.dk og 
www.veteran.forsvaret.dk. Her findes endvidere oplysninger om forsvaret og 
samarbejdspartners mange tilbud og muligheder, samt rettigheder den enkelte veteran og 
dennes pårørende har haft efter udsendelse. 

Der er blandt andet trådt en jobordningen i kraft 1. januar 2017, som har til formål at hjælpe 

veteraner med psykiske eller fysiske udfordringer som har svært ved at finde fodfæste 

arbejdsmarkedet

Jobordningen administreres af Veterancentret og løber over en 3-årig periode fra 2017-2019
En af elementerne i jobordningen er, at en virksomhed eller offentlig instans (ikke 
statslig), som ansætter en veteran, præmieres med kr. 50.000, såfremt ansættelsesforholdet 
varer mindst 26 uger og med min. 15 timer pr. uge i gennemsnit.

Veterancentret Ringsted
Ringsted kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted
72 81 97 00
Vetc-myn@mil.dk

Udmøntning
Køge Kommunes veteranstrategi er/skal drøftes med relevante samarbejdsparter, råd og 
nævn.

mailto:Vetc-myn@mil.dk
http://www.veteran.forsvaret.dk/
http://www.veteranhjem.dk/

