
 

1 
 

 

Veteranplan for Drammen 

kommune 2021–2025 
 

For anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av 

innbyggere i kommunen som har deltatt som 

militært personell i internasjonale operasjoner. 
 

Vedtatt av formannskapet 21.9.2022 

 

 

 

Foto: ISAF Public Affairs  

  



 

2 
 

Forord 
Norge har, siden årene etter slutten av 2. verdenskrig, hatt tjenestegjørende personell i 

utenlandsoppdrag fra forsvars-, utenriks-, og justissektoren. Forsvaret har i denne tiden bidratt med 

sikkerhet, økonomisk- og politisk stabilitet, og humanitær bistand. Politiet har bistått i å 

gjenoppbygge og styrke det nasjonale politiet i land der det har vært konflikt. Utenrikstjenesten har 

med lokalt ansatte og norsk personell ytt bistand til norske borgere i utlandet, også under 

krisesituasjoner og politiske hendelser.  

Fredsopprettende, fredsbevarende og statsbyggende tjeneste i andre land er en innsats som 

verdsettes høyt, og de som stiller seg til disposisjon for disse tjenestene fortjener anerkjennelse og 

respekt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Veteranenes innsats i internasjonale operasjoner fortjener en stor anerkjennelse. En veteranplan 

er et bidrag til denne anerkjennelsen, og den har vært viktig for Drammen kommune å få på 

plass. 

Denne veteranplanen er også en invitasjon til et bedre samspill, både med veteranene selv og 

deres familier. 

Veteraner kan ha vonde minner og opplevelser i bagasjen, som også påvirker livskvaliteten for 

dem selv og for dem rundt dem. Men like gjerne kan de ha internasjonale erfaringer, kunnskaper 

og kompetanse som vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn har nytte av og behov for. Et 

tettere samspill mellom veteranene og kommunen er derfor i begges interesse, og svært viktig for 

vår kommune.  

Våre veteraner formidler også holdninger og verdier vi trenger å bli minnet om, hver eneste dag. 

De vet at friheten, menneskeverd og folkestyre ikke kommer av seg selv. Det må vi kjempe for. De 

vet også at demokrati ikke bare er et styresett, det er også et menneskesyn. 

Starten på vår veteranplan var et møte i slutten av november med lokalforeningen for Norges 

Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Det var et godt møte hvor vi ble enige om 

viktigheten av en slik plan, og verdien den vil ha for veteranene og for kommunen.  

Siden den gangen har administrasjonen arbeidet effektivt og godt, og jeg er takknemlig for at vi 

på kort tid har laget en god plan som vil være til nytte for både veteranene og Drammen 

kommune.» 

Monica M. Berg, ordfører 
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Grunnlag for plan 
Siden 1947 har over 100 000 norske kvinner 

og menn tjenestegjort i 100 internasjonale 

operasjoner på 4 kontinenter. Av disse har om 

lag 39 000 tjenestegjort siden oppstarten av 

FN operasjonen i Libanon i 1978, og i 

Forsvaret er det i dag ca. 7000 

tjenestegjørende soldater med erfaringer fra 

internasjonale operasjoner. Veteranene er i 

dag en mangfoldig gruppe i alle aldre, både 

stadig tjenestegjørende profesjonelle 

soldater, folk i sivile yrker, og pensjonister. 

Noen har tjenestegjort utenlands en gang, 

mens andre har vært ute i tjeneste flere 

ganger. Noen har vært i kamp, mens andre 

har løst viktige oppgaver uten å ha vært i 

stridssituasjoner. Felles for dem alle er at de 

har gjort en innsats som fortjener 

anerkjennelse og respekt, og de har 

opparbeidet seg erfaringer og kompetanse 

gjennom tjenesten som samfunnet bør dra 

nytte av. 

Det bor i dag om lag 800-850 veteraner i 

Drammen kommune som tjenestegjør eller 

har tjenestegjort i Forsvaret i internasjonale 

operasjoner i perioden 1947 – 2021. Gjennom 

anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging skal 

Drammen kommunes veteranplan ivareta 

mangfoldet i veteranpopulasjonen, samt 

deres familie og pårørende. Både stadig 

tjenestegjørende personell og de som har gått 

over i det sivile, de som har kommet styrket 

ut av tjenesten i utlandet, og de som sliter 

psykisk og fysisk som følge av tjenesten.   

I løpet av 2000 tallet var det flere veteraner 

som stod frem i media for å fortelle om sine 

helseplager. Og etter at St. Meld. 34 (2008-

2009) «Fra vernepliktig til veteran» ble 

fremlagt for Stortinget i 2009, vokste det frem 

en erkjennelse i samfunnet om at det var en 

del veteraner som hadde betalt en høy pris 

for sin tjeneste uten å få den anerkjennelsen 

de fortjente, og at det var behov for en bedre 

oppfølging av veteranene fra Forsvaret og det 

sivile samfunnet. Det ble i 2011 vedtatt en 

handlingsplan for å følge opp dette. 

Handlingsplanen har vært evaluert og fornyet 

flere ganger siden 2011. I oppfølgingsplanen i 

2014 ble det lagt inn som tiltak at alle 

kommunene i Norge skulle oppfordres til å 

utarbeide en veteranplan med fokus på 

samhandling mellom de ulike kommunale 

tjenestene, for å ivareta veteranene og deres 

familiers behov for oppfølging og ivaretagelse. 

Sentrale elementer som ble listet opp til 

denne planen var kompetanseheving, en 

beskrivelse av et forpliktende samarbeid 

mellom relevante aktører, samt ivaretagelse 

av veteraner og deres familie som har behov 

for dette. 

Vedtak om «Veteranplan for Drammen 

kommune 2021-2025» er kommunens 

oppfølging av overnevnte tiltak i 

oppfølgingsplanen fra 2014. 

 

Hvem er veteran? 
 St. Meld. 15 (2019-2020) «Også når det blir 

krevet – Veteraner i vår tid» definerer 

begrepet veteran som militært personell som 

har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. 

Tradisjonelt gjelder dette for krigsseilere og 

soldater som tjenestegjorde under 2. 

verdenskrig, Tysklandsbrigaden, og militære 

operasjoner forankret i FN (FN- og NATO 

tjeneste). 

Det er også personell fra justis- og 

utenriksdepartementet som har tjenestegjort 

for Norge i internasjonale operasjoner uten at 

de blir definert som veteraner. Selv om de 

ikke defineres som veteraner i henhold til 

denne planen, vil det likevel være aktuelt for 

disse å bli ivaretatt og fulgt opp av kommunen 

på samme måte som veteranene.  

 

Veteraners helse 
Det har vært forsket mye på veteranenes 

fysiske og psykiske helse de siste ti årene, og 

det finnes nå mye kunnskap rundt dette. 

Funnene som er gjort viser til at den psykiske 

helsen til de som har tjenestegjort i 
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internasjonale operasjoner er god og omtrent 

som normalt i den norske befolkningen. 

Videre viser studiene at de som har hatt den 

mest psykisk belastende tjenesten, og som 

har vært mest traumatisk eksponert i 

tjenesten, også har hatt størst risiko for å 

utvikle psykiske plager som følge av tjenesten. 

Forskningen viser også at veteranenes fysiske 

helse også er god sammenlignet med den 

generelle norske befolkningen.       

Nasjonale ressurser 

Forsvaret 

Forsvaret har arbeidsgiveransvar for alle som 

skal tjenestegjøre militært i internasjonale 

operasjoner. De har også et ansvar for å 

ivareta personellets familie og pårørende. 

Militært personell blir selektert og trent opp 

for å være best rustet til å håndtere den 

tjenesten de skal utføre i de internasjonale 

operasjonene. Forsvaret følger også sitt 

personell opp under tjenesten i utlandet, ved 

hjemkomst, og i ett år etter hjemkomsten til 

Norge. Videre skal de sørge for at de som har 

behov for hjelp etter at ettårsprogrammet er 

over, får kontakt med samfunnets ordinære 

helse- og omsorgstjenester. I tillegg til å støtte 

personellet tilbyr de også informasjon og 

støtte til familie og pårørende til personell 

som tjenestegjør i utlandet, før og under 

tjenesten. 

Forsvaret har etablert og drifter et 

veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger, 

som de tilbyr alle veteraner og deres 

pårørende og familie å benytte. Tilbudet er 

fritt og ikke tidsavgrenset. Veteransenteret 

fungerer også som kontaktpunkt for veteraner 

og pårørende der de gir råd og veiledning om 

rettigheter og tilbud i og utenfor Forsvaret. 

 

Andre offentlige tjenester 

NAV Elverum har skaffet seg spiss-

kompetanse på veteraner og deres familier og 

pårørende, og de behov de har i forhold til 

NAV sitt tjenesteområde. NAV Elverum 

fungerer som en nasjonal ressurs som de 

andre NAV kontorene i landet kan benytte. 

Familievernkontoret Innlandet har etablert et 

eget kompetansemiljø for veteransaker som 

kommunen kan benytte seg av for rådgivning 

og kompetanseheving.    

Veteranorganisasjoner 

Norges veteranforbund for Internasjonale 

Operasjoner (NVIO) 

NVIO ble etablert i 1960, og er i dag en politisk 

nøytral interesseorganisasjon med formål å 

fremme interessene for norske veteraner og 

deres pårørende. NVIO driver et 

landsomfattende kamerat- og 

familiestøttearbeid, og har i dag 7500 

medlemmer fordelt på 59 lokalforeninger fra 

Tysklandsbrigaden og frem til dagens 

internasjonale operasjoner. 

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i 

Internasjonale Operasjoner (SIOPS) 

SIOPS ble etablert i 2006, og er en 

interesseorganisasjon for personell som har 

blitt skadet i internasjonale operasjoner. De 

har som formål å etablere likemannsarbeid og 

selvhjelpsgrupper blant skadde, og arbeide for 

å bedre de skaddes økonomiske, sosiale og 

helsemessige vilkår. Videre jobber de både for 

å forebygge at personell blir skadet i 

tjenesten, og for å sikre at de som skades får 

god helsemessig og økonomisk oppfølging i 

etterkant. SIOPS har i dag om lag 200 

medlemmer, og mottar årlig ca. 2000 besøk 

og henvendelser. 

Veteran møter Veteran (VmV)  

VmV ble etablert i 2013. Organisasjonen er 

åpen for personell som har tjenestegjort i 

internasjonale operasjoner, gjennom å 

arrangere sosiale aktiviteter for å drive 

nettverksbygging, og å skape samhold mellom 

veteraner og deres familier og barn. Mange av 

VmV sine veteraner er unge stadig 

tjenestegjørende eller som har tjenestegjort i 

operasjoner nylig. VmV jobber forebyggende 

for å fremme at personell som selekteres til 
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internasjonale operasjoner er godt egnet for 

tjenesten, og at det legges til rette for at de 

tjenestegjørende skal kunne gjøre en god jobb 

samtidig som familie og pårørende har det bra 

hjemme. VmV har i det siste også merket en 

økende interesse fra personell i politiet som 

har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. 

Andre veteranorganisasjoner  

Det finnes også en rekke andre foreninger 

som organiserer lokale treff og aktiviteter for 

veteraner, og mange av disse er opptatt av at 

veteranenes opparbeidede kompetanse og 

ressurser blir benyttet i det sivile samfunnet. 

Eksempel her er Team Rubicon Norge som 

har sendt frivillige veteraner til 

katastrofeområder i utlandet, eksempelvis 

skogbrannene i Australia 2019-2020. Team 

Rubicon er en internasjonal organisasjon, og 

norske veteraner har også deltatt frivillig i 

andre Team Rubicon organisasjoners arbeid. 

Team Rubicon USA og Team Rubicon UK i 

deres arbeid i USA og Haiti er eksempler på 

dette.  

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) 

NROF ble etablert i 1896, og er primært ikke 

en interesseorganisasjon for veteraner, men 

siden om lag 35% av NROF sine medlemmer 

er veteraner, ønsker de også å ivareta 

veteranenes interesser. NROF støtter de 

andre veteranorganisasjonenes arbeid med å 

synliggjøre veteranenes opparbeidede 

kompetanse fra tjeneste i de internasjonale 

operasjonene. NROF har i dag 7000 

medlemmer fordelt på 57 lokalforeninger.       

 

Offentlige regionale ressurser 
De regionale ressurssentrene om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging 

(RVTS) har de siste 10 årene opparbeidet seg 

kompetanse om veteraners helseutfordringer. 

RVTS skal være en kompetanseressurs for 

kommuner i forhold til veteraner og deres 

pårørendes psykiske helse, og en 

samhandlingsressurs for kommunene mot de 

regionale spesialisthelsetjenestene 

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).  

 

Lokale veteranforeninger 

 NVIO Drammen og omegn 

 NROF avd. Drammen 

 Drammen Sjømannsforening 

 Drammen Forsvarsforening 

 

Lokal levekårsundersøkelse for veteraner i 

Drammen kommune 
Det har vært gjennomført internasjonale og 

nasjonale levekårsundersøkelser for veteraner 

fra internasjonale operasjoner og deres 

familier og pårørende. Men det har ikke vært 

gjort på lokalt nivå i kommunen. Samtidig er 

god kunnskap om veteranene og deres familie 

og pårørendes livssituasjon avgjørende for å 

kunne gi de som trenger det god oppfølging. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak: Gjennomføre en 

levekårsundersøkelse i løpet av 

planperioden, for å kartlegge veteranene 

og deres familie og pårørendes levekår I 

Drammen kommune. Kartleggingen 

planlegges høsten 2021 og gjennomføres 

første halvdel av 2022. 
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Anerkjennelse 
Kommunen bør vise anerkjennelse for 

veteranenes innsats i internasjonale 

operasjoner, og viljen til å risikere liv og helse 

for landet. Selv om det kan være uenigheter 

om grunnlaget for norsk deltagelse i krig og 

konflikt, bør de få anerkjennelse og respekt 

for den tjenesten de har gjort for Norge i 

utlandet.    

 

Veteranhus i kommunen 
Tilretteleggelse av lokale møtesteder er viktig 

for å kunne opprettholde et aktivt 

veteranmiljø i kommunen. Drammen 

kommune bør derfor stille kommunal bygning 

til disposisjon som en permanent møteplass 

for veteranene i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

8. mai  

Minnesmarkering ved minnebauta 

8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. 

Denne dagen benyttes i Norge for å vise 

anerkjennelse for veteraner fra 2. verdenskrig 

og de internasjonale militære operasjonene 

Norge har deltatt i frem til i dag. Lokale 

markeringer denne dagen er viktig for å favne 

flest mulig, og bidra til at veteranene også blir 

sett på som en del av lokalsamfunnet. 

8. mai har vært markert med 

kransnedleggelse og tale tidligere i de gamle 

kommunene, og denne tradisjonen 

videreføres i den nye kommunen. 

 

 

 

Samling for veteranene med enkel servering 

En samling for veteranene etter 

minnemarkeringen, med kulturelt innslag og 

enkel servering, er et viktig tiltak for å vise at 

kommunen anerkjenner veteranenes innsats 

samt styrke det sosiale båndet blant 

veteranene i kommunen. 

 

 

 

 

Informasjon på skoler og barnehager 
Mange nordmenn har liten kunnskap om de 

internasjonale operasjonene Norge har 

deltatt- eller deltar i, utover det de ser i 

media. For å styrke nordmenns kunnskap om 

dette er informasjon viktig. FN dagen 24. 

oktober markeres på skolene, og denne dagen 

vil også være en dag for å informere om 

Forvarets rolle i fredsbevarende operasjoner, 

og veteranenes innsats for Norge som nasjon. 

 

 

 

 

Utnytte erfaringen og kompetansen til 

kommunalt ansatte veteraner 
Tilbakemeldinger fra veteraner i kartlegginger 

og levekårsundersøkelser, peker på at 

samfunnet i liten grad er klar over hva slags 

kompetanse og erfaring veteraner 

opparbeider seg under tjenestene i de 

internasjonale operasjonene. Dette er 

kompetanse som organisering, transport og 

logistikk, vakthold og sikring, livreddende 

førstehjelp, psykososial støtte mv. Et viktig 

bidrag for å anerkjenne veteranene som 

ressurs i samfunnet er å kunne utnytte den 

erfaringen og kompetansen som disse 

innehar. 

  

Tiltak: kartlegge hva som finnes av 

egnede kommunale bygg, og tilby en 

permanent møteplass for veteranene i 

samarbeid med de lokale 

veteranforeningene v/NVIO Drammen og 

omegn. 

Tiltak: Kartlegge hvor det finnes 

minnebautaer i kommunen som har vært 

benyttet til å markere 8. mai. 

Lage en plan for årlig markering av 

frigjøring og veterandagen 8. mai. 

Tiltak: Lage en plan for et årlig 

arrangement 8. mai med tid og sted for 

et kulturelt innslag og enkel servering 

til veteranene. 

Tiltak: Utarbeide et informasjonsopplegg 

som kan benyttes på skolene 24. oktober. 

Bruk veteraner i kommunen som 

ressurser for i informasjonsarbeidet. 
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Tiltak: Kartlegge kommunalt ansatte som er 

veteraner, og hvilken erfaring og 

kompetanse disse besitter.  

Benytte veteranenes kompetanse og 

erfaringer i kommunens drift, for eksempel i 

kommunens arbeid med beredskap- og 

krisehåndtering og frivillig innsats. 
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Ivaretagelse og oppfølging 

Forebygging og kompetanseheving 
Drammen kommune er ansvarlig for å tilby 

nødvendige helse- og omsorgstjenester til 

sine innbyggere, også når dette er veteraner 

og deres familier og pårørende. Forsvaret har 

et oppfølgingsansvar overfor sitt personell 

frem til ett år etter endt tjeneste, men er 

avhengige av de lokale helsetjenestene der 

den enkelte veteran er bosatt. De fleste 

veteraner og deres familie og pårørende, 

klarer seg godt, men noen utvikler fysiske og 

psykiske helseplager som følge av tjenesten. 

Det er viktig for kommunen å vite at disse 

plagene kan komme mange år etter at den 

enkelte tjenestegjorde i utlandet. 

For å kunne ivareta veteranene og deres 

familie og pårørende er det viktig at 

kommunen innehar den rette kompetansen, 

og vet hvor den kan henvende seg for å 

tilegne seg denne kompetansen. 

  

 

 

 

 

 

Veterankontakt i kommunen 
Kommunen leverer et mangfold av tjenester, 

og for en veteran og deres familie og 

pårørende kan det være en utfordring å vite 

hvor de skal henvende seg for å få tak i de 

rette tjenestene. Etablering av en 

veterankontakt i kommunen som veteraner 

og deres familie og pårørende kan henvende 

seg til, vil være til stor nytte for begge parter. 

En veterankontakt må kjenne til de tilbudene 

kommunen har til ivaretagelse og oppfølging 

av  

 veteraner som er stadig eller tidligere 

tjenestegjørende 

 deres pårørende, barn og familie 

i perioden 

 før 

 under 

 etter  

tjeneste i internasjonale operasjoner. Det vil 

derfor være en fordel at veterankontakten til 

daglig har sitt virke i et programområde i 

kommunen som er sentralt i å tilby mange av 

disse tjenestene. Programområde for 

Forebyggende tjenester vil være relevant for 

etablering av veterankontakt. 

 

 

 

 

 

Aktuelle kommunale tjenester som 

veteranene og deres familie og pårørende 

kan få behov for oppfølging av 
Kommunen leverer et mangfold av tjenester 

som veteraner og deres familie og pårørende 

kan komme til å få behov for støtte og hjelp 

av. Dette vil være både i tiden før, under og 

etter tjeneste i internasjonale operasjoner.  

Veilederen Grunnlag for utvikling av 

kommunal veteranplan, som er utarbeidet av 

Forsvaret, viser til tjenesteområder innen 

kommunehelsetjeneste, forebyggende 

tjenester som familievern, skoler og 

barnehager og NAV. I tillegg vil psykososialt 

kriseteam kunne være aktuelt hvis den som 

tjenestegjør i utlandet blir skadet eller 

omkommer i tjenesten. 

For å kunne gi en god oppfølging av veteraner 

og deres familie og pårørende når de har 

behov for det, er det viktig at de kommunale 

tjenesteområdene som skal tilby de 

nødvendige tilbudene også har nødvendig 

kunnskap om utfordringene til veteranene og 

deres familie og pårørende.   

 

 

Tiltak: Kartlegg hvor kommunen kan 

tilegne seg nødvendig kompetanse. 

Lage en plan for nødvendig 

kompetanseheving i kommunen.  

Tiltak: Kommunen etablerer 

veterankontakt i kommunen, fortrinnsvis 

organisert under programområde 

Forebyggende tjenester. 

Tiltak: Kartlegge og utarbeide en oversikt 

over hvilke kommunale tjenester som vil 

være aktuelle i arbeidet med å ivareta 

veteraner og deres familie og pårørende. 

Tilføre nødvendig kompetanse til de 

aktuelle kommunale tjenestene.  
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Informasjon 

Opprette en informasjonsside på 

kommunens hjemmeside 
Kommunen leverer et mangfold av tjenester 

som veteraner og deres familie og pårørende 

kan komme til å få behov for støtte og hjelp 

av, og for disse vil det kunne være 

utfordrende å vite hvor man skal henvende 

seg for å få den rette hjelpen. God 

informasjon vil derfor være nyttig for å møte 

denne utfordringen. 

 I tillegg til å etablere en veterankontakt i 

kommunen vil det også være behov for å 

gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig og 

søkbar for veteraner og deres familie og 

pårørende.    

 

 

 

 

Årlig møte med representant fra NVIO og 

andre lokale veteranforeninger 
God dialog med de lokale veteranforeningene 

er en viktig faktor for å kunne gi 

anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging til 

kommunens veteraner, og deres familie og 

pårørende. Regelmessige møter er relevant 

verktøy for å etablere og opprettholde en god 

dialog. Gjennomgang av kommunens 

veteranplan vil være et aktuelt tema på disse 

møtene. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tiltak: Opprette en informasjonsside på 

kommunens hjemmeside med relevant 

informasjon for veteraner og deres familie 

og pårørende. 

Tiltak: Etablere en plan for årlige møter med 

kommunens lokale veteranorganisasjoner. 

Koordinere møtene med den lokale NVIO 

foreningen som representerer de fleste 

veteranene i kommunen.  


