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Styrket samarbejde med kommuner og 
andre offentlige myndigheder 

Hvorfor? 

Hvordan? 

Hvem? 



Samarbejde med kommuner og andre  
offentlige myndigheder 

Initiativets formål 
 

 Gennem videndeling at understøtte samarbejdet med kommuner og 

     andre offentlige myndigheder om veteranen 

 

 At etablere og styrke relationer med  - og i mellem - de der arbejder  

     med veteraner i  kommuner og andre offentlige myndigheder 

 

 At skabe overblik over omfang, behov og muligheder med henblik på 
udviklingen af relevante tiltag 

 

 

 



Vision: Være den efterspurgte proaktive og visionære 
samarbejdspartner, der udvikler og koordinerer 
initiativer på veteranområdet 

Mission: Veterancentret koordinerer indsatser med 
interne og eksterne aktører.  

Indflyvning-  
Brudstykker fra VETC mission og vision 



Hvorfor?  

Initiativets baggrund 

 2010 er der arbejdet målrettet med at sikre en 
helhedsorienteret, relevant og målrettet indsats i 
regi af Veterancenteret 

 2012 SATSpuljeprojektet målrettet beskæftigelse 

 2015 Mentor- og Beskæftigelsesrådgivere 

 

I denne proces har vi konstateret et behov en bredere 
tilgang, til at få alle til at trække i samme retning. 



Hvorfor? 

En bredere indsats: 
Veteranen er en borger, og oplever en borger vanskeligheder af social, 
beskæftigelsesmæssig eller økonomisk karaktér, er det kommunen der 
har myndighedskompetencen. 

 

Drejer det sig om sundhedsmæssige problemer, både fysiske og 
psykiske, er det regionen, der har myndighedsansvaret. 

 

Veteraner der har vanskeligheder, kan have komplekse problematikker 
der gør, at de ville skulle i kontakt med flere forskellige instanser i både 
kommune og region. 

 

Dermed er der et behov for dels at øge fokus på veteraners særlige 
forhold, dels at understøtte kommuner og regioner i arbejdet med 
veteranerne. 

 

 



Hvad gør det svært for kommunerne?  

 De færreste kommuner oplever stor kontakt med 
veteraner. 

 Ikke alle veteraner med vanskeligheder tager 
kontakt til kommunen 

 Når de gør er det ikke altid, at de nævner deres 
veteranstatus 

 Nogle veteraner ser ikke selv sammenhæng mellem 
tidligere udsendelse og deres vanskeligheder 

 Børn får måske ikke nødvendig støtte hvis mor eller 
far har det skidt 



 

Banen der spilles bold på 

 

 Kommunerne oplever sjældent at har en reelt udfordring - skyggetal 

 Kommunalt selvstyre  

 Politisk tilgang 

 Ressourcer 

 De praktiserende læger og psykiatrien ligger under Regionerne 

 

Der hvor det reelt batter, er hos praktikerne,  adgangen til at 
styrke deres praksis går gennem beslutningstagerniveauet. 

..så det er den vej vi er gået. 

 

  

 



Hvordan? 

Intensive ”kampagner” 

 Det politiske niveau 

 Målet har været dels at give viden om antal af veteraner, 
deres særlige forhold dels at tilbyde sparring til 
udarbejdelse af en helhedsorienteret og 
sammenhængende veteranstrategi.  

 Beslutningstagere 

 Målet har været at understøtte den kontakt der har været 
til det politiske niveau, ved at informere, sparre og oplyse 
om veteraner og deres særlige forhold. Herunder er der 
lagt stor vægt på at tilbyde undervisning af kommunale 
sagsbehandlere, samt at bringe VETC i spil mhbp at 
veteraner får ensartede i hele landet. 



Hvordan?  

 Hver kommune (56) med 200+ veteraner bosiddende har fået 
en skriftlig henvendelse til hhv. Borgmester og 
Kommunaldirektøren. 

 Telefonisk opfølgning 

 Møder med 23 Borgmestre og/eller beslutningstagere i 
forskellige kommuner 

 Deltagelse i arbejdsgrupper omkring veteranstrategier og 
ansættelse af veterankoordinatorer 

 Indtil nu 18 strategier/politikker/indsatser 

 Udpegning af 19 veterankoordinatorer 

 86 samarbejdsaftaler 

 Undervisning af kommunale sagsbehandlere 

 Oprettelse af veterankoordinatornetværk 

 Løbende konsulentbistand og sparring 



Budskabet til kommunerne 

 ”Veteran er ikke en sygdom” 

 Tænk tværfagligt og helhedsorienteret 
 Bred undervisning 

 Børn og andre pårørende 

 Saml kompetencerne 

 Veterankoordinator/tovholder 

 Inddrag de frivillige 

 Opsøgende og forbyggende 

 Tænk på tværs af kommunegrænser 

 Opdatér viden løbende 



Når så vejen er banet… 

 Undervisning af kommunale sagsbehandlere 

 Forankring: 

 Veterankoordinator 

 Sagsbehandlende tovholder 

 Støttekontaktperson 

 

 Netværk – kommunalt og tværsektorielt 

 



Netværk  

Netværket sigter på, at kvalificere sagsbehandlingen, 

ved at bringe viden om veteraners særlige forhold i 

anvendelse og sparring mellem kommunale 

Kernepersoner. 

 

I dette inviteres relevante personer til at deltage, primært 

tovholdere/veterankoordinatorer/støttekontaktpersoner, 

udgangspunktet er, at de har sager med veteraner. 

 

Formålet er at skabe netværk på tværs af kommuner og 

sektorer, vidensdeling og kompetenceudvikle praktikere 



Hvem? Indtil videre… 

Lyngby-Taarbæk Næstved 

Horsens Skanderborg 

Greve Aabenraa 

Roskilde Slagelse 

Odense Varde  

Sønderborg Aalborg 

Assens Herlev 

Gladsaxe Ballerup 

(København) Fredericia 

Vejen Silkeborg 

Frederiksberg 



Spørgsmål 

Anne Jeremiassen VETC-MB115@mil.dk 
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