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En vigtig indsats
De seneste 20 år har Danmark øget antallet af
udsendte i internationale operationer mærkbart. De
udsendte yder en stor indsats for Danmark og deres
indsats anerkendes gennem den måde, vi møder
dem, når de vender tilbage efter udsendelse.
Det øgede antal udsendelser gør, at langt flere
borgere bliver berørt af de udfordringer, en
udsendelse medfører. Flertallet oplever at komme
styrkede igennem udfordringerne, mens enkelte
veteraner og pårørende har brug for hjælp og støtte.
Varde Kommune ser det som sin særlige forpligtelse
at tage hånd om disse borgere.
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Varde Kommune er med Varde Kaserne,
Oksbøllejren og Hjemmeværnsskolen i Nymindegab
hjemkommune for mange veteraner og pårørende.
Men også andre faggrupper – eksempelvis fra
Politiet og Beredskabet – udsendes for Danmark. Vi
ønsker at denne politik skal omfatte alle udsendte og
deres pårørende.
Politikken er udarbejdet i samarbejde med
kontaktofficererne på Varde Kaserne og i
Oksbøllejren, KFUM’s Soldaterhjem i Varde samt
Veterancenteret tilknyttet garnisonerne i Varde
Kommune. Desuden har veteranrepræsentanter
deltaget i udarbejdelsen.

Varde Kommune er stolte af
den indsats, de alle yder for
Danmark.
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Gennem åbenhed, dialog og
samarbejde mellem veteranen,
de pårørende, kommunen og de
øvrige samarbejdspartnere skabes
de bedste forudsætninger for
succes med en sammenhængende
indsats.

AFGRÆNSNING AF POLITIKOMRÅDET
Veteran- og pårørendepolitikken skal ses i
sammenhæng med kommunens øvrige politikker
og strategier, der også omfatter og har betydning
for veteranerne. Det gælder blandt andet
Bosætningspolitikken, Børne- og Ungepolitikken,
Beskæftigelsespolitikken, Handicappolitikken,
Sundhedspolitikken og Rehabiliteringsstrategien.

AKTØRER
Veteraner og deres pårørende vil både før, under og
efter udsendelse være i kontakt med flere aktører.
Forsvaret har som arbejdsgiver en række indsatser
for udsendte og pårørende forud for, under og efter
en militær udsendelse. Opgaven varetages af den
lokale garnisons kontaktofficer.
Veterancenteret er etableret som en del af
Forsvaret. Veterancenteret yder støtte, krisehjælp
og rådgivning til veteraner og deres pårørende før,
under og efter en militær udsendelse og arbejder for
at udbrede kendskabet til veteraner.

Målgruppen for Veteran- og
pårørendepolitikken er veteraner
bosiddende i Varde Kommune
samt deres pårørende.

KFUM’s Soldaterrekreation er et midlertidigt botilbud
for tidligere udsendte soldater i et rekreativt miljø
på KFUM’s Soldaterhjem. Her hjælpes veteranerne
og deres pårørende også med at gøre brug af
behandlingstilbud i Forsvaret og hos andre aktører.
Region Syddanmark varetager behandling af en lang
række fysiske og psykiske problemer. Herunder et
specialtilbud for veteraner på Afdeling for Traumeog Torturoverlevere under Psykiatrien i Region
Syddanmark.
Egen læge er tovholder i forhold til veteraner og
pårørendes sundhedsproblematikker og kan henvise
til kommunale og regionale sundhedstilbud.
Varde Kommune hjælper borgere i forhold til
arbejde, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, bolig
eller ved behov for behandling og hjælp i forbindelse
med fysiske og psykiske problemer og er opsøgende
og arbejder forebyggende i forhold til børn og unge,
der mistrives.

Ved en veteran forstås en person, der har været
udsendt i mindst én international operation enten
som enkeltperson eller i en enhed. Personen kan
fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed,
men kan også være overgået til det civile
uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

VISION FOR OMRÅDET
Varde Kommunes vision med Veteranog pårørendepolitikken er, at kommunens veteraner og deres pårørende
anerkendes for deres indsats og får den
nødvendige støtte.
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Målsætninger

DERFOR VIL VARDE KOMMUNE:
•

Aktivt italesætte veteranernes og de
pårørendes indsats.

•

Medvirke til at skabe kendskab til veteraner
blandt borgere i kommunen.

•

Medvirke til markering af hjemkomsten for
udsendte og deres pårørende.

•

Markere Flagdagen 5. september for både
veteraner og pårørende.

•

Deltage aktivt i projekt ”Hilsen Hjemmefra”,
hvor der i samarbejde mellem kommunen,
garnisonerne, Varde Handel og kommunens
borgere sendes velfærdspakker til kommunens udsendte soldater.

•

Arrangere informationsmøder om tilbud for
veteraner i samarbejde mellem de øvrige
aktører.

•

Lade et af kriterierne for at få dispensation til
at bo i sommerhus være, at man er veteran.

•

Fastholde og udvikle samarbejde med frivillige foreninger/netværk for veteraner og
pårørende.

Anerkendelse
I Varde Kommune er vi stolte af, at være hjemsted for tre garnisoner – og vi
er stolte af og taknemmelige over den indsats de udsendte i internationale
missioner yder for Danmark. Vi ved, at udsendelsen kræver en særlig indsats af
både den udsendte og af de pårørende derhjemme. Vi ønsker at medvirke til,
at såvel veteraner som pårørende anerkendes for deres indsats – både i ord og
handling.

4

“

Støtte
Vi ser det som vores særlige
forpligtigelse at tage hånd om
disse borgere.
Langt de fleste veteraner vender hjem fra
internationale udsendelser med gode erfaringer i
bagagen. Desværre ved vi også, at en lille del af de
udsendte vender hjem med fysiske eller psykiske
følger. Vi ser det som vores særlige forpligtigelse at
tage hånd om disse borgere.

Helhedsorienteret og
koordineret indsats
Varde Kommunes indsats for den enkelte borger skal
være helhedsorienteret og sammenhængende, og
indsatsen skal ske i samarbejde mellem borgeren, de
fagprofessionelle og de pårørende.

DERFOR VIL VARDE KOMMUNE:
•

Udpege et antal medarbejdere med særlige
kompetencer til at håndtere henvendelser
fra veteraner og pårørende.

•

Tildele veteraner med et sagsforløb hos
Varde Kommune en koordinerende
sagsbehandler.

•

Have fokus på at inddrage veteraners
pårørende til at understøtte indsatsen.

•

Fastholde en veterankoordinator, der er
kontaktperson for interne og eksterne
amarbejdspartnere, og som medvirker til at
koordinere samarbejdet omkring
veteranerne.

DERFOR VIL VARDE KOMMUNE:
•

På personalemøder for fx sagsbehandlere,
sundhedsplejersker, lærere og pædagoger
invitere eksterne samarbejdspartnere til at
fortælle om veteraner.

•

Have særlig opmærksomhed på lokalt at
udbrede information til relevante medarbejdere i forbindelse med større
udsendelser fra garnisonerne i
kommunen.

Viden om veteraner
For at kunne støtte veteraner og pårørende bedst
muligt er det vigtigt, at de relevante medarbejdere
i Varde Kommune har viden om veteraner, og de
problematikker veteraner og pårørende oplever i
forbindelse med og efter en udsendelse.

DERFOR VIL VARDE KOMMUNE:
•

På personalemøder for fx sagsbehandlere,
sundhedsplejersker, lærere og pædagoger
udbrede kendskab til eksterne samarbejdspartneres tilbud og kompetencer.

•

Arbejde for, at samarbejdspartnere kender
til kommunens tilbud i forbindelse med
eksempelvis misbrug, nye arbejdsmarkedsreformer og andre generelle tiltag i kommunen.

•

Afholde halvårlige netværksmøder for aktørerne omkring veteranerne og de pårørende.

•

I samarbejde med garnisonerne og Veterancenteret udarbejde, vedligeholde og formidle en fælles aktørliste til brug i forbindelse
med informationsarrangementer og som
opslagsmulighed for medarbejdere.

•

Gøre brug af eksterne aktørers tilbud og
kompetencer så tidligt som muligt i komplekse forløb, hvor deres kompetencer
kan være til gavn for såvel veteranen og de
pårørende som for kommunens sagsbehandling – eksempelvis Veterancenteret og
Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (ViSO).

Samarbejde med eksterne
aktører
Med mange aktører omkring veteranerne er det
afgørende, at de enkelte aktører har kendskab til
hinanden og gensidig respekt for de opgaver, vi løser
sammen. Varde Kommune ønsker at indgå i et godt
og konstruktivt samarbejde med de øvrige aktører
omkring veteranerne.
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Pårørende
En udsendelse berører ikke kun den udsendte,
men også forældre, ægtefælle, kæreste, børn og
andre nære pårørende. Varde Kommune ved, at
udsendelserne kræver meget af de pårørende. De
pårørende oplever afsavn og er ofte bekymrede for
den udsendte, og nogle pårørende får behov for
hjælp og støtte – før, under eller efter udsendelsen.
Det kan skabe stor utryghed hos børn, at have
en forælder, der er udsendt til et konfliktområde.
Ligeledes påvirkes børn, når en forælder vender
hjem med fysiske eller psykiske følger efter en
udsendelse. Varde Kommune har et særligt
ansvar i forhold til at være opsøgende og arbejde
forebyggende overfor børn, der mistrives.
Varde Kommune ønsker at hjælpe de pårørende –
både børn og voksne – der har behov for støtte.

DERFOR VIL VARDE KOMMUNE:
•

Udbrede kendskab til kommunens åbne
tilbud til børn og forældre. Dette kan blandt
andet ske på Forsvarets forberedelsesmøder
for soldater og pårørende inden udsendelse.

•

Fastholde og udvikle forebyggende indsatser
til børn, unge og familier, fx NUSSA1, gruppetilbud for børn af veteraner i samarbejde
med Forsvaret samt andre tilbud på gruppe,
individ eller familiebasis.

•

Vejlede forældre, ægtefæller, voksne børn
og andre nære pårørende om relevante tilbud på Veterancenteret og KFUM’s Soldaterhjem – herunder netværksmøder.

1
Varde Kommune har samarbejdet med Afdeling
for Traume- og Torturoverlevere (psykiatrien i Region
Syddanmark), om udvikling af Projekt NUSSA, der er
en legebaseret metode til forebyggelse af sekundær
traumatisering hos børn i familier præget af traumer.
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Bytoften 2, 6800 Varde
Telefon 7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk
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