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Deres ref: 

I 2018 ble det i gamle Drammen tatt opp interpellasjon om arbeidet kommunen gjør i forhold til 
veteraner fra forsvarets operasjoner i utlandet. Hva er status for dette arbeidet? 

Svar 

Tidligere Drammen kommune utarbeidet ikke egen veteranplan, men har sjekket opp at det finnes ulike 
tilbud nasjonalt som f eks.: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteransenteret 

Her er også informasjon om utarbeidelse av veteranplaner og hvilke kommuner som har slike planer i 
dag. 

Drammen kommune gjennomfører markering av Frigjøringsdagen 8. mai. Dette er et samarbeid mellom 
Drammen Forsvarsforening, Drammen Sjømannsforening, Norges Veteranforbund for Internasjonale 
Operasjoner (NVIO) avd. Drammen og omegn, Reserveoffiserene og kommunen. Dette omfatter 
kransnedleggelse og markering på byens kirkegårder, samt et etterarrangement på rådhuset der 
ordfører er vert. For en tid siden innstiftet Regjeringen en minnemedalje, og der bisto kommunen 
organisasjonene med å identifisere kandidater. 

Interpellasjonen er oversendt til den nye kommunen som følger opp i tråd med vedtaket: 

1. Interpellasjonen oversendes prosjektrådmannen i Nye Drammen for videre oppfølging i ny kommune.
2. I påvente av ny kommune bes rådmannen i samarbeid med lokale veteranorganisasjoner om å
forbedre informasjonen om eksisterende tjenester for veteraner med behov for oppfølging og
ivaretakelse.

Bystyrets vedtak  
Enstemmig vedtatt. 

Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om temaet. Vedlagt følger interpellasjonen som det vises 
til i spørsmålet. 
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VEDLEGG:  
 

Interpellasjon nr. 8 (2018)   
Til    : Bystyret Fra   : Ordfører     Kopi :   
  
    Vår referanse Arkivkode Sted Dato 18/1754 - 11     DRAMMEN 09.05.2018  
  
Ulf Erik Knudsen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 29. mai:  
 
Ordfører  
 
Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 
operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 
000 bidratt i fredens tjeneste.  
 
Norge har ikke alltid har hatt fokus på veteranivaretakelse. Behandlingen av krigsseilerne er et eksempel 
på dette.  
 
Stortinget har behandlet flere saker om veteranenes situasjon, og fra Forsvaret er det gjort en del godt 
arbeide med den hensikt å unngå at veteranene igjen skulle bli en glemt gruppe. Samtidig ønsker 
Regjeringen at sivil sektor skal ta et større ansvar for å sikre at den enkelte får den hjelpen og støtten 
den enkelte trenger.  
 
Kommunene spiller en sentral rolle i dette arbeidet, og det er på kommunalt nivå utfordringene blir 
ansett som størst, ifølge veteranforeningen.  
 
I Regjeringens oppfølgingsplan (2014) slås det fast følgende: «Det bør legges til rette for bedre 
samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i 
internasjonal tjeneste. Kommunene oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale 
veteranplaner. Planene bør fokusere på behov til veteraner og deres familier, med fokus på 
samhandling mellom ulike kommunale aktører. Sentrale elementer i planene bør være 
kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av 
veteraner og deres familier, som har behov for ulike tilbud.» Innspill til plan følger vedlagt.  
 
Spørsmål til ordfører:  
Hva er status på dette felt i Drammen kommune. Er det systematisert arbeid og /eller egne planer?  
Forslag til vedtak: Saken oversendes rådmannen. Det bes lagt frem sak som svarer ut kommunens 
utfordringer slik det fremkommer i interpellasjonen.  
  
Svar:  
 
I Drammen er det bosatt rundt 400 veteraner. Ivaretakelse av veteraner er et område som omfatter ikke 
bare veteranene selv, men også deres familier og det lokalsamfunnet de er en del av.  
 
Som interpellanten viser til, er det fra regjeringens oppfølgingsplan fra 2014 blant annet anbefalt at det 
legges til rette for bedre samhandling og lokale tiltak, og en oppfordring til utarbeidelse av kommunale 
eller interkommunale veteranplaner.  
 



3 
 

I forsvarets Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan anbefales flere tiltak som kan være en 
del av en slik plan. Forebygging, kompetanseheving, samhandling og informasjon fremheves som viktige 
områder for ivaretakelse og oppfølging av veteranene.  
 
For å sikre likeverdige tjenester til alle byens innbyggere, bygges tilbud til Drammens befolkning på 
individuell tilnærming og tilpasning til den enkeltes bakgrunn, fordi innbyggerne har ulike forutsetninger 
og behov. Samtidig er det behov for en målrettet innsats for å nå enkelte grupper. Drammen kommune 
har således ikke egne særskilte tiltak for oppfølging av veteraner eller deres familier, men disse får 
tjenester etter behov på samme måte som den øvrige befolkningen.  
 
Anerkjennelse av veteranene er viktig for å vise respekt for den viljen og innsatsen de har gjort gjennom 
sin deltakelse i internasjonale operasjoner. Drammen kommune viser sin anerkjennelse blant annet 
gjennom den årlige markeringen av Norges nasjonale frigjøringsdag og den nasjonale veterandagen  
8. mai.  
 
Enkelte kommuner har utarbeidet egen veteranplaner, og det har den senere tiden vært en økt 
interesse for veteranenes situasjon blant annet i forbindelse med at det er 40 år siden oppstarten av 
Norges engasjement i Libanon. Nylige eksempler er Asker kommune som vedtok kommunal veteranplan 
i april 2018 og Formannskapet i Bærum kommune som, i januar, vedtok at de skal starte opp et arbeid 
med utarbeidelse av veteranplan.  
 
Verken Drammen, Nedre Eiker eller Svelvik kommune har egne kommunale veteranplaner. Med 
bakgrunn i det pågående arbeidet med harmonisering av tjenestene i de tre kommunene opp mot den 
forestående kommunesammenslåingen er det naturlig at vurdering av tilbudet til veteraner inngår som 
del av arbeidet med utforming av tjenestene i Nye Drammen.  
 
Samtidig er det innenfor dagens organisering muligheter for bedret informasjon om veteraner og 
synliggjøring av tjenester som er relevante for oppfølging og ivaretakelse av veteraner.  
  
Med bakgrunn i dette fremmer jeg følgende forslag til vedtak:  
1. Interpellasjonen oversendes prosjektrådmannen i Nye Drammen for videre oppfølging i ny kommune.  
  
2. I påvente av ny kommune bes rådmannen i samarbeid med lokale veteranorganisasjoner om å 
forbedre informasjonen om eksisterende tjenester for veteraner med behov for oppfølging og 
ivaretakelse.  
  
  
Bystyrets vedtak  
  
Enstemmig vedtatt.   
 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


