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VETERANPOLITIK
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FORORD
Danske mænd og kvinder yder en stor indsats 
for fred, demokrati og frihed som udsendte i 
verdens brændpunkter. Som nation, som folk og 
som verdensborgere skylder vi disse medborg
ere stor tak, respekt og anerkendelse.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en 
Veteranpolitik. I skrivende stund bor omkring 250 
veteraner i Hvidovre, og Hvidovre Kommunes vete
ranpolitik har til formål at støtte veteraner i deres 
tilbagevenden til en almindelig hverdag sammen 
med deres familie og pårørende. Vores veteranpo
litik bygger på Danmarks Veteranpolitik fra 2016 
og tager udgangspunkt i en række eksisterende 
tilbud, som kommunen kan tilbyde veteraner.

Vi ved, at langt de fleste udsendte kommer hjem fra 
internationale missioner uden fysiske og psykiske 
mén. De genoptager deres liv i Danmark og har 
ikke brug for kommunens støtte. Men for nogle er 
vejen tilbage til hverdagen ikke helt så enkel. Fysi

ske og/eller psykiske skader, man har fået under 
udsendelsen, kan gøre det vanskeligt at gå den lige 
vej tilbage ind i en almindelig dansk dagligdag.

Hvidovre Kommunes veteranpolitik skal blandt 
andet ses som en guide til tilbud og muligheder 
– både for veteraner og deres familier. Vi ved 
nemlig, at en udsendelse også kan påvirke børn, 
partnere og forældre.

Som noget nyt har vi ansat en veterankoordinator, 
som skal sikre hjemvendte veteraner og deres 
nærmeste en god indgang ind i kommunen, og 
det er mit håb, at både veteraner og deres famili
er vil føle sig mødt med respekt og anerkendelse. 
Vi vil som kommune i hvert fald gøre vores bedste 
for, at alle vores lokale udsendte får et godt hver
dagsliv, når de vender hjem til Hvidovre igen.

Venlig hilsen
Helle Adelborg, Borgmester
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VI SER DET HELE MENNESKE
De danske udsendte yder en stor indsats i flere 
af verdens brændpunkter. Det gælder både 
sol dater, politi, sundhedspersonale og andre 
udsendte grupper. Det er vigtigt at sikre vores 
udsendte de bedst mulige vilkår, både når de er 
ude, og når de kommer hjem igen. 

De fleste veteraner vender hjem med oplevelser 
og erfaringer, der har udviklet dem fagligt og 
udvidet deres horisont. En mindre del af veteran
erne har behov for støtte til at klare psykiske og 
sociale belastninger eller fysiske skader, som de 
har pådraget sig i forbindelse med deres udsen
delse. 

Hvidovre Kommune ønsker at sikre de rette 
muligheder gennem en helhedsorienteret indsats 
for gruppen af tidligere udsendte, som har brug 
for støtte. 

Hvidovre Kommunes veteranpolitik udmønter 
Danmarks veteranpolitik fra 2016 og gælder 
for veteraner med bopæl i Hvidovre Kommune. 
Politikken bygger på viden fra kommunens ar

bejde, national praksis, idéer fra Veterancentret i 
 Ringsted og samtaler med veteraner i Hvidovre. 

VETERANKOORDINATOR
Som veteran har du mulighed for at få hjælp og 
støtte fra kommunen til bl.a. rehabilitering, bolig 
og beskæftigelse. Vi tager udgangspunkt i en 
konkret vurdering af din situation og eventuelle 
særlige behov. 

Det er også vigtigt for Hvidovre Kommune, at 
du som veteran ikke selv skal finde rundt i det 
kommunale system. Derfor har vi ansat en vete
rankoordinator, som kan være din indgang til 
kommunen, hvis du har brug for det. Veteranko
ordinatoren sørger for at koordinere på tværs af 
de centre og enheder i kommunen, du får hjælp 
og støtte fra. 

Du kan også selv kontakte de enkelte centre og 
tilbud direkte.

Veterankoordinatoren kan kontaktes på  
tlf. 2544 2272.

HVIDOVRES VETERANPOLITIK: 
• Er en fælles politik for veteraner,  pårørende, 

myndigheder, fri villige organisationer og 
 andre relevante aktører i Hvidovre 

• Har fokus på hele målgruppen – både raske 
og syge veteraner

• Er et supplement til den nationale 
 veteranpolitik 

• Har en lokal forankring
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FAKTA OM VETERANER
En veteran skal i denne sammenhæng forstås 
som en person, der – som enkeltperson eller i 
en enhed – har været udsendt i mindst én in
ternational mission. Personen kan fortsat være 
ansat i Forsvaret eller anden myndighed, men 
kan også være overgået til det civile uddannel
sessystem, arbejdsmarked eller andet. 

• Der er pr. 1. august 2020 registreret 254 
veteraner med bopæl i Hvidovre Kommune. 
Nogle kan stadig være udsendte.  

• 510% af veteranerne oplever posttrauma
tiske belastningsreaktioner (PTSD), der 
kræver støtte efter hjemsendelsen.  

• Siden 1984 har forsvaret haft ca. 100.000 
udsendelser. Udsendelserne har en varighed 
fra 28 dage og op til 2 år.
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MISBRUG
Veteraner kan opleve en hård psykisk belastning 
efter en udsendelse, og for nogle medfører det 
problemer med misbrug af alkohol og stoffer. 
Både veteraner og pårørende kan få hjælp til 
 behandling af alkohol og stofmisbrug af  Hvidovre 
Kommune. Det er muligt at få anonym behandling. 

Kommunens rusmiddelkonsulenter kan 
 kontaktes for yderligere information på  
tlf.nr 4151 7414 / 6197 1613 eller på mail 
 rusmiddel@hvidovre.dk

PSYKISKE OG SOCIALE PROBLEMER
En udsendelse medfører i nogle tilfælde, at ve
teraner oplever svære psykiske og/eller sociale 
vanskeligheder. Disse vanskeligheder kan komme 
umiddelbart i forlængelse af en udsendelse eller 
opstå over tid. Veteranerne kan få hjælp og støtte 
af Hvidovre Kommune til at afhjælpe disse udfor
dringer. Kommunen har forskellige mulige tilbud, 
alt afhængig af veteranens individuelle behov. 

Veteranen kan fx henvende sig i Broen. Det er 
et tidsbegrænset tilbud om tidlig forebyggende 
indsats til personer, der er i risiko for at udvikle 
psykisk sårbarhed eller sociale problemer. Her 
kan man både få individuel støtte og deltage i 
grupper. 

Voksenrådgivningen kan desuden bevillige fx so
cialpædagogisk støtte, der bl.a. kan yde praktisk 
hjælp i hverdagen og støtte veteranen i at  skabe/
opretholde socialt netværk, skabe struktur i 
hverdagen mv. 

Broen kan kontaktes for yderligere 
 information på tlf.nr. 4055 2650

Voksenrådgivningen kan kontaktes for 
 yderligere information på tlf.nr. 3639 3430 
eller mail  voksenraadgivningen@hvidovre.dk

mailto:rusmiddel%40hvidovre.dk?subject=
mailto:voksenraadgivningen%40hvidovre.dk?subject=
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FAMILIEN
Hele familien er berørt af en udsendelse. Det kan 
både være før, under og efter, at far eller mor har 
været udsendt. I nogle tilfælde kan en udsendel
se betyde, at familien har behov for hjælp og 
støtte. Enten i form af forebyggende tilbud i 
skole eller dagtilbud eller en særlig indsats fra 
Sundheds plejen. Også Hvidovre  Kommunes åbne 
anonyme rådgivning, Familiecenter  Poppelgården 
og ungerådgivningen Headspace kan være rele
vante at bruge.

Hvis der er større negative reaktioner i familien, 
kan man blive visiteret til familiebehandling på 
Familiecenter Poppelgården. Hvis børnene ikke 
trives, kan Familierådgivningen lave en børnefag
lig undersøgelse og evt. sætte tiltag i værk for at 
på støtte til barnet og familien.

Familiecentret Poppelgården 3677 3388
Headspace 2597 3163
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BOLIG 
Opstår der et akut boligproblem for veteranen, er 
det muligt at få råd og vejledning om boligsituati
onen ved at ringe til kommunens Borgerservice. 
Kommunen kan i særlige tilfælde hjælpe med at 
anvise en bolig ud fra de kriterier for boliganvis
ning, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. 
Kriterierne findes på kommunes hjemmeside. 
Boliger anvises altid med udgangspunkt i en indi
viduel og samlet vurdering af den enkelte bolig
søgendes behov. 

Læs mere om kriterier for boliganvisning på 
www.hvidovre.dk/Borger under Bolig og 
Byggeri – Lejebolig. 
Klik på ”Ansøg om  lejebolig” og derefter 
 Boliganvisning.

JOB OG UDDANNELSE 
Det er muligt at blive en aktiv del af arbejdsmar
kedet på trods af psykiske eller fysiske begræns
ninger. 

Hvidovre Kommunes jobcenter bestræber sig på 
hurtigst muligt at få ledige veteraner i beskæf
tigelse eller uddannelse, så de kan blive aktive 
og selvforsørgende medborgere. Det er i den 
forbindelse centralt, at den enkelte veteran får en 
støtte, der passer til vedkommendes livssituation 
og muligheder. Det kan fx være virksomhedsret
tede forløb som praktik eller job med løntilskud, 
tilbud om vejledning og opkvalificering samt 
mentorstøtte. 

Hvis veteranen har behov for hjælp og støtte til 
at håndtere psykiske belastninger eller fysiske 
skader, vil jobcentret tilbyde en helhedsoriente
ret indsats med respekt for den enkeltes behov 
for at blive skånet. Fx kan veteraner med fysiske 
eller psykiske funktionsnedsættelser få tildelt 
hjælpemidler eller personlig assistance, som kan 
mindske de barrierer, der møder i hverdagen i 
forbindelse med job, uddannelse eller et tilbud 
iværksat af jobcentret. 

Hvidovre Jobcenter kan kontaktes  
på 3639 2200 

http://www.hvidovre.dk/Borger
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VETERANCENTRET I RINGSTED
Hvidovre Kommune har i 2020 underskrevet en 
samarbejdsaftale med Veterancentret, som støt
ter soldater, veteraner og deres pårørende før, 
under og efter udsendelse. 

Veterancentret fungerer som én indgang på ve
teranområdet og tilbyder først og fremmest støtte 
til den enkelte soldat, veteran eller pårørende. 
Centret yder også faglig støtte til kommunernes 
sagsbehandling og kan bl.a. bistå jobcentret 
med faglig sparring i forhold til konkrete sager. 

Veterancentret Ringsted, Ringsted Kaserne, 
Garnisonen 1, 4100 Ringsted, 72819700,  
vetc-myn@mil.dk 

mailto:vetc-myn%40mil.dk?subject=
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OM FLAGDAGEN
Danske veteraner bliver hvert år den 5. septem
ber anerkendt og hyldet for den store indsats, de 
har gjort som udsendt på vegne af Danmark.

Flagdagen markeres landet over med det formål 
at ære og anerkende personel inden for Uden
rigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, 
Politiet og Sundhedsvæsenet. Også Hvidovre 
Kommune fejrer de lokale veteraner.  
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