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Regeringen vedtog i 2010 en veteranpolitik med titlen ”Anerkendelse og støtte”. I Kolding Kommune vil 

Byrådet gerne støtte veteraner og deres pårørende og vise anerkendelse og respekt for den store indsats, 

som de har ydet det danske samfund. Med Kolding Kommunes veteranpolitik vil vi derfor understøtte den 

nationale veteranpolitik og udmønte lokale initiativer, som kan hjælpe veteranerne og deres familier og 

pårørende til at få et bedre liv efter hjemsendelsen.  

 

Heldigvis oplever mange veteraner, at overgangen fra et liv som udsendt soldat og til igen at leve et civilt 

liv i Danmark sker uproblematisk. Men for en del har voldsomme oplevelser, fysiske skader og 

efterreaktionerne fra at leve under ekstremt pres, påvirket dem så meget, at de efter hjemsendelsen 

udvikler kraftige reaktioner på det. Reaktioner som ofte gør det vanskelige for dem at skulle træde ind i et 

nyt civilt liv.  

 

I Kolding Kommune tror vi på, at alle voksne mennesker har gavn og glæde af aktiv tilstedeværelse på 

arbejdsmarkedet. Det gælder også for veteranerne, uanset om de kommer til at arbejde videre inden for 

forsvaret eller tager et civilt job i stedet. Her kan overgangen fra et arbejdsliv som udsendt til det danske 

arbejdsmarked være endnu mere vitalt for at få et meningsfyldt liv igen, men barriererne kan være 

uoverstigelige, hvis de ikke ydes den rette hjælp i tide.  

 

For de pårørende har en udsendelse også store konsekvenser. Der er først afsavnet og uroen undervejs, 

men også perioden efter når soldaten igen er hjemme, og hverdagen skal genoptages. Her bliver både 

børn og voksne påvirket, og det er derfor vigtigt, at der er mulighed for hjælp og støtte, og at viden om de 

forskellige tilbud bliver lettilgængeligt, når der er brug for dem.  

 

Denne politik rummer de overordnede retningslinjer for området, men det er samtidig meget konkret 

beskrevet, hvordan vi udmønter hjælpen og giver støtte og anerkendelse.  

 

Kolding Kommunes veteranpolitik tager udgangspunkt i følgende indsatsområder:  

 

 Koordination af indsatserne for veteranerne i Kolding Kommune 

 Formidling af viden om kommunens indsats for veteraner og deres pårørende 

 Anerkendelse og opmærksomhed omkring veteranernes indsats i internationale missioner.  

 

 

 

 

 

 
  

Definition af en veteran – fra den nationale veteranpolitik 

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i 

mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, 

men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.  
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Nedenfor gennemgås veteranpolitikken i forhold til de konkrete tiltag inden for de tre indsatsområder, og 

hvordan de skal udmøntes i det daglige arbejde til glæde for veteranerne og deres pårørende.  

 

 

Koordination af indsatserne for veteranerne i Kolding Kommune 

For at der kan ske en faglig kompetent indsats for både veteranerne og deres pårørende, er det 

nødvendigt, at kommunens opgave samles på enkelte hænder, som koordinerer indsatsen.  

 

Der sættes der ind med koordinatorer, årlige arrangementer for medarbejderne og kommunens tilbud 

gøres mere synlige.  

 

 For at sikre en god forankring af viden, bliver der etableret en koordinator på området både hos 

Senior- og Socialforvaltningen og hos Jobcenter Kolding. De har ansvaret for at opsamle viden 

om området, og koordinere og kontakte de forskellige instanser, som kan være relevante for den 

pågældende veteran og de pårørende. Koordinatorerne skal sikre sammenhæng i forløbene på 

tværs af kommunen og sundhedsvæsenet. Desuden skal de sikre, at også de pårørende får den 

støtte, som er nødvendig i situationen, for at familien bliver velfungerende og kommer igennem 

forløbet.  

 

 Senior- og Socialforvaltningen vil tilbyde veteranerne og deres pårørende forskellige former for 

støtte, terapi og samtalegrupper. Kommunens tilbud er et supplement til de muligheder, som den 

regionale psykiatri allerede tilbyder via det offentlige sundhedsvæsen og egen praktiserende 

læge. 

  

 Én gang om året arrangeres der et informationsmøde, hvor alle interesserede medarbejdere på 

jobcentret, i Senior- og Socialforvaltningen og fra andre dele af Kolding Kommune kan deltage. 

Her kan de høre om veteranpolitikken og forskellige faglige indslag, som kan give deltagerne 

mere viden om området. Dvs. både den nyeste viden på området omkring hjælp og behandling 

men også hvordan man opfanger og hjælper veteraner, der har behov for hjælp men endnu ikke 

får det.  

 

 

Formidling af viden om kommunens indsatser for veteraner og deres oprørende 

Det er vigtigt, det bliver så enkelt som muligt for veteranerne og deres pårørende at skulle håndtere deres 

nye situation og udfordringer, Samtidig er det centralt, at også både kommunens samarbejdspartnere og 

de forskellige andre parter, som familierne kommer i berøring med, kender til Kolding Kommunes 

veteranpolitik og de forskellige indsatser.  

 

Der vil derfor blive iværksat følgende:  

 

 Når veteranpolitikken er vedtaget i Byrådet, bliver der udarbejdet forskelligt informationsmateriale, 

som distribueres til relevante samarbejdspartnere som f.eks.:  

o Internt til medarbejderne i Kolding Kommune 
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o De praktiserende læger i Kolding Kommune 

o Veteranhjemmene i bl.a. Fredericia, Århus og Odense 

o Forsvaret 

o Veterancentret 

o Feltprovsten 

o Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus 

 

 Desuden lægges informationen på Kolding.dk på aktuelle undersider og i forbindelse med kontakt 

til ovenstående henvises til information på kolding.dk 

 

 

Anerkendelse og opmærksomhed omkring veteranernes indsats i internationale 

missioner 

Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte, hvilket også fejres i Kolding Kommune. På dagen 

er kommunen med til at hædre de soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale og andre, der 

har været udsendt i internationale indsatsområder for Danmark. Markeringen sker for at vise respekt og 

anerkendelse for den flotte indsats, som de udsendte har ydet i konfliktramte områder verden over.  

 

Dagen benyttes også af veteranerne og de pårørende til at skabe kontakt og etablere netværk til andre 

med samme baggrund. Kolding Kommune vil på dagen også fortælle om veteranpolitikken og de 

forskellige tilbud.  


