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Gausdal, Øyer og Lillehammers veteranplan 2019 - 2023
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan:
https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf
Sammendrag:
Rådmannen legger fram felles veteranplan for Gausdal, Øyer og Lillehammer, og ber
kommunestyret ta denne til etterretning. Rådmannen vil videre opprette en veterankontakt
(i hver kommune) som skal koordinere kontakten mellom veteraner, deres pårørende og
aktuelle kommunale tjenester.
Saksutredning:
Regjeringen kom i 2014 med en oppfølgingsplan for ivaretakelse av militært personell før,
under og etter internasjonal tjeneste. Her ble kommunene oppfordret til å utarbeide en
kommunal handlingsplan for innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste.
Regional rådmannsgruppe nedsatte i møte 14.11.18 en arbeidsgruppe til å utarbeide felles
veteranplan for Gausdal, Lillehammer og Øyer. RMG er styringsgruppe for planarbeidet.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende:
May Britt Haagensen, leder av arbeidsgruppen
Frode Oosterling, lege
May Cathrine Arntsen, NAV
Randi Rønningen, psykisk helse og rus
Gunhild Gjelstuen, oppvekst
Monica Merethe Ramsrud, Veterantjenesten
I tillegg har det vært opprettet en referansegruppe med representasjon fra forsvaret,
fylkesmannen og NVIO Sør-Gudbrandsdalen.
Arbeidsgruppen har gjennomført 4 møter. De har arbeidet etter følgende mandat:
«Arbeidsgruppen skal utarbeide en Veteranplan med tilhørende handlingsplan. Planen skal
fokusere på behov til veteraner og deres familier, med utgangspunkt i anbefalinger gitt fra
Regjeringen, tilpasset lokale forhold. Planene skal være kortfattet og konkret. Det er ikke
satt av egne budsjettmidler til arbeidet med planen, eller tiltak.»
Arbeidsgruppene besluttet å arbeide etter 3 fokusområder – anerkjennelse, ivaretakelse og
oppfølging.

Vurdering:
Arbeidsgruppene har jobbet systematisk og målrettet med oppdraget. De har støttet seg på
veileder fra Forsvaret og tilsvarende planer fra bl.a. Bodø kommune.
I Lillehammer-regionen har veteranoppfølgingen til dels begrenset seg til årlig arrangement
8. mai på Jørstadmoen. Arbeidsgruppa anbefaler at dette utvides med egne veterandager,
samt at oppvekst/kultur i større grad bruker lokale veteraner i forbindelse med f.eks.
undervisningsopplegg rundt FN-dagen.
For å styrke ivaretakelsen av veteraner anbefales det å opprette veterankontakt i hver
kommune. Det er også viktig å se barn som pårørende, og gi disse god oppfølging.
Gjennom veterankontakten kan oppfølging av veteraner styrkes, men er samtidig helt
avhengig av god samhandling mellom forsvaret, veterantjenesten og kommunale tjenester.
Planen skal rulleres hvert fjerde år, og ta opp i seg de erfaringer som gjøres i et mer aktivt
arbeid opp mot veteraner. Veteranplanen skal fungere som opplysnings- og
informasjonsdokument for veteraner, kommunen og lokalsamfunnet.
Rådmannens forslag til innstilling:
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner,
legekontor og andre aktuelle.
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune.
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