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Danmark deltager i en lang række internationale 
missioner og yder en aktiv indsats i NATO og FN. 
De udsendte yder en stor indsats for Danmark og 
deres indsats anerkendes gennem den måde, vi 
møder dem, når de vender tilbage efter udsen-
delse.

Udsendelserne berører både de udsendte og 
deres pårørende. Flertallet af udsendte oplever at 
komme styrkede igennem udfordringerne, mens 
enkelte veteraner og pårørende har brug for 
hjælp og støtte. Varde Kommune ser det som sin 
særlige forpligtelse at yde den fornødne støtte til 
disse veteraner og pårørende.

Varde Kommune er med Varde Kaserne, Oksbøl 
Kaserne og Nymindegablejren hjemkommune 
for mange veteraner og pårørende. Men også 
andre faggrupper – eksempelvis fra Politiet og 
Beredskabet – udsendes for Danmark. Vi ønsker 
at denne politik skal omfatte alle udsendte og 
deres pårørende.

Politikken er udarbejdet i samarbejde med re-
præsentanter fra Efterretningsregimentet (Varde 
Kaserne), Sergentskolen (Varde Kaserne), Danske 
Artilleriregiment (Oksbøl Kaserne), Hjemme-
værnsskolen (Nymindegablejren), KFUM’s Sol-
daterhjem og SoldaterRekreation i Varde samt 
Veterancenteret tilknyttet garnisonerne i Varde 
Kommune. Desuden har veteranrepræsentanter 
deltaget i udarbejdelsen.

En vigtig indsats

Hotline for 
veteraner og pårørende

alle hverdage kl. 7.00-17.00 

79 94 76 11
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Vision
Varde Kommunes vision med Veteran-
og pårørendepolitikken er, at kommunens 
veteraner og deres pårørende anerkendes 
for deres indsats og får den nødvendige 
støtte, såfremt der opstår behov for dette.

SAMMENHÆNG MED ANDRE POLITIKOMRÅDER
Veteran- og pårørendepolitikken skal ses i sam-
menhæng med kommunens øvrige politikker og 
strategier, der også omfatter og har betydning 
for veteranerne. Det gælder blandt andet Børne- 
og Ungepolitikken; Beskæftigelsesplanen; 
Handicap- og socialpolitikken; Fritid, idræt og 
kulturpolitikken; Sundhedspolitikken og Bosæt-
ningspolitikken.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for Veteran- og pårørendepolitikken 
er veteraner og pårørende i Varde Kommune.
Ved en veteran forstås en person, der har været 
udsendt i mindst én international operation 
enten som enkeltperson eller i en enhed. Også 
personer udsendt af eksempelvis Politiet eller 
Beredskabet er omfattet.
Veteraner kan fortsat være tjenstgørende, men 
kan også være overgået til det civile uddannel-
sessystem, arbejdsmarked eller andet. 
Veteraner og pårørende kan modtage støtte før, 
under og efter udsendelse. Det gælder uanset, 
hvor lang tid der er gået siden udsendelsen.
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Veteraner og deres pårørende vil både før, under 
og efter udsendelse være i kontakt med flere aktø-
rer. Varde Kommune samarbejder med de relevan-
te aktører – både i forhold til generelle tiltag og i 
forhold til den enkelte veteran eller pårørendes sag.

Forsvaret har som arbejdsgiver en række indsat-
ser for udsendte og pårørende forud for, under 
og efter en militær udsendelse.

Veterancenteret er etableret som en del af For-
svaret. Veterancenteret yder støtte, krisehjælp  
og rådgivning til veteraner og deres pårørende 
før, under og efter en militær udsendelse og ar-
bejder for at udbrede kendskabet til veteraner.

KFUM’s SoldaterRekreation er et midlertidigt bo-
tilbud for tidligere udsendte soldater i et rekreativt 
miljø på KFUM’s Soldaterhjem. Her kan vetera-
nerne og deres pårørende også hjælpes til at gøre 
brug af behandlingstilbud i Forsvaret og hos andre 
aktører.

Der findes flere frivillige organisationer, der sam-
ler veteraner og/eller pårørende. Her er mulighed 
for at opbygge og fastholde netværk med andre i 
samme situation.

Region Syddanmark varetager behandling af en 
lang række fysiske og psykiske problemer. Her-
under et specialtilbud for veteraner på Afdeling 
for Traume- og Torturoverlevere under Psykiatri-
en i Region Syddanmark.

Egen læge er tovholder i forhold til veteraner og 
pårørendes sundhedsproblematikker og kan hen-
vise til kommunale og regionale sundhedstilbud.

Varde Kommune hjælper borgere i forhold til 
arbejde, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, bolig 
eller ved behov for behandling og hjælp i forbin-
delse med fysiske og psykiske problemer og er 
opsøgende og arbejder forebyggende i forhold 
til børn og unge, der mistrives.

Med mange aktører omkring veteraner og pårø-
rende er det afgørende, at der er et tæt samar-
bejde med god koordination og viden på tværs 
af aktører.
Ved kontakt til kommunens hotline for veteraner 
og pårørende vil kommunen altid være behjæl-
pelig med at sikre kontakt til den eller de relevante 
aktører.

Aktører

Anerkendelse 
af veteraner 
og pårørende

MÅLSÆTNINGER

EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

I Varde Kommune er vi stolte af at være hjem-
sted for tre garnisoner – og vi er stolte af og 
taknemmelige for den indsats de udsendte i in-
ternationale missioner yder for Danmark. Vi ved, 
at udsendelsen kræver en særlig indsats af både 
den udsendte og af de pårørende derhjemme. Vi 
ønsker at medvirke til, at såvel udsendte, vetera-
ner som pårørende anerkendes for deres indsats 
og kompetencer – både i ord og handling.

Varde Kommune vil derfor:

• Aktivt italesætte veteranernes og de  
pårørendes indsats.

• Medvirke til at skabe kendskab til vetera-
ner blandt borgere i kommunen.

• Medvirke til markering af hjemkomsten  
for veteraner og pårørende.

• Markere Flagdagen 5. september for 
både veteraner og pårørende.

• Deltage aktivt i projekt ”Hilsen hjem-
mefra”, hvor der i samarbejde mellem 
kommunen, garnisonerne, erhvervsdri-
vende og kommunens borgere sendes 
velfærdspakker til kommunens udsendte 
soldater.

• Sikre information om tilbud for veteraner  
i samarbejde med de øvrige aktører.

• Lade et af kriterierne for at få dispen-
sation til at bo helårligt i sit sommerhus 
være, at man er veteran.

• Fastholde og udvikle samarbejde med  
frivillige foreninger/netværk for veteraner 
og pårørende.

Veteran-
centret

Psykiatrien

Frivillige 
foreninger

Garnisonerne

Almen 
praksis

KFUM’s 
Soldater-

Rekreation

Varde 
Kommune

Veteraner 
og pårørende
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ÉN INDGANG OG HELHEDSORIENTERET 
OG KOORDINERET INDSATS
Varde Kommunes indsats for den enkelte veteran 
skal være helhedsorienteret og sammenhængen-
de, og indsatsen skal ske i samarbejde mellem 
veteranen, de fagprofessionelle og de pårørende.

Støtte

Ydelser

VARDE KOMMUNES VETERAN- OG PÅRØRENDEINDSATS

Veteran-nøglepersoner

HOTLINE

Henvendelser fra 
Veteraner og pårørende
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Langt de fleste veteraner vender hjem fra udsendelsen med gode 
erfaringer i bagagen. Desværre ved vi også, at en lille del af vete-
raner vender hjem med fysiske eller psykiske følger. Vi ser det som 
vores særlige forpligtigelse at tage hånd om de veteraner og pårø-
rende, som får brug for støtte. De resterende målsætninger om-
handler støtte til veteraner og pårørende.

SAMARBEJDE MED EKSTERNE AKTØRER
Med mange aktører omkring veteranerne er det 
afgørende, at de enkelte aktører har kendskab til 
hinanden. Varde Kommune ønsker at indgå i et 
godt og konstruktivt samarbejde med de øvrige 
aktører omkring veteraner og pårørende.

Varde Kommune vil derfor:

• Udpege et antal medarbejdere med  
særlige kompetencer til at håndtere hen-
vendelser fra veteraner og pårørende.

• Tildele veteraner og pårørende med et 
sagsforløb hos Varde Kommune en  
koordinerende sagsbehandler.

• Have fokus på at inddrage veteraners  
pårørende til at understøtte indsatsen.

• Fastholde hotline for veteraner og på-
rørende, så de fortsat har én indgang til 
kommunen.

• Fastholde en veteran- og pårørendekon-
sulent, der er kontaktperson for interne 
og eksterne samarbejdspartnere, og som 
medvirker til at koordinere og udvikle 
samarbejdet omkring veteraner.

• Fastholde en peermedarbejder som bro-
bygger mellem kommunen og udsatte 
veteraner, der ikke selv formår at opsøge 
hjælp og støtte.

Varde Kommune vil derfor:

• Udbrede kendskab til eksterne samar-
bejdspartneres tilbud og kompetencer på 
personalemøder for fx sagsbehandlere, 
sundhedsplejersker, lærere og pædagoger.

• Arbejde for, at samarbejdspartnere kender 
til kommunens tilbud i forbindelse med 
eksempelvis misbrug, nye arbejdsmar-
kedsreformer og andre generelle tiltag i 
kommunen.

• Afholde halvårlige netværksmøder for  
aktørerne omkring veteranerne og de  
pårørende.

• Afholde tendensmøder mellem garniso-
nernes kontaktofficerer, Veterancenterets 
lokale medarbejdere, lederen af KFUM’s Sol-
daterRekreation og Varde Kommunes ve-
teran- og pårørendekonsulent hvert kvartal.

• Gøre brug af eksterne aktørers tilbud og 
kompetencer så tidligt som muligt i kom-
plekse forløb, hvor deres kompetencer  
kan være til gavn for såvel veteranen og  
de pårørende som for kommunens sags-
behandling - eksempelvis Veterancenteret 
og Socialstyrelsens Videns- og Special-
rådgivningsorganisation (ViSO).

• Medvirke til at informere de praktiserende 
læger om mulighederne for veteraner og 
pårørende.

Varde Kommune vil derfor:

• Invitere eksterne samarbejdspartnere til at 
fortælle om veteraner på personalemøder 
for fx sagsbehandlere, sundhedsplejersker, 
lærere og pædagoger.

• Udbrede information til relevante medar-
bejdere i forbindelse med større udsendel-
ser fra garnisonerne i kommunen.

VIDEN OM VETERANER
For at kunne støtte veteraner og pårørende bedst 
muligt er det vigtigt, at de relevante medarbejde-
re i Varde Kommune har viden om veteraner, og 
de problematikker veteraner og pårørende ople-
ver i forbindelse med og efter en udsendelse.

Bolig
Børn og 
familie Jobcenter

Skoler og 
dagtilbud

Bostøtte Fritidstilbud

Brobygger

Opsøgende indsats blandt 
veteraner og pårørende
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En udsendelse berører også forældre, ægtefælle, 
kæreste, børn og andre nære pårørende. Varde 
Kommune ved, at udsendelserne kan kræve me-
get af de pårørende. De pårørende kan opleve 
afsavn og bekymring for den udsendte, og nogle 
pårørende får behov for hjælp og støtte – før, 
under eller efter udsendelsen. 

Det kan skabe stor utryghed hos børn at have en 
forælder, der er udsendt. Ligeledes påvirkes børn, 
når en forælder vender hjem med fysiske eller 
psykiske følger efter en udsendelse. Varde Kom-
mune har et særligt ansvar i forhold til at være 
opsøgende og arbejde forebyggende, så vi und-
går at børn mistrives. 

Varde Kommune ønsker at hjælpe de pårøren-
de – både børn og voksne – der har behov for 
støtte.

Støtte til pårørende
Varde Kommune har som arbejdsgiver for over 
4000 medarbejdere også ansatte, der er vetera-
ner og pårørende. Varde Kommune vil tage hen-
syn til de særlige forhold, der gør sig gældende 
for veteraner og pårørende på arbejdspladsen. 

Kommunen som arbejdsgiver

Varde Kommune vil derfor:

• Udbrede kendskab til kommunens åbne 
tilbud til pårørende. Herunder kommu-
nens pårørendevejleder.

• Fastholde og udvikle forebyggende ind-
satser til børn, unge og familier. Herun-
der NUSSA (et legebaseret gruppetilbud).

• Materialet ”Skal du så i krig” anvendes i 
skoler og dagtilbud. Dels de individuelle 
redskaber i forhold til at styrke trivslen for 
det enkelte barn, hvor en forælder skal 
udsendes. Dels undervisningsmaterialet 
ift. gruppen/klassen, som kan bidrage til 
viden og forståelse. Materialet er udviklet  
i samarbejde mellem Varde Kommune  
og Veterancenteret.

• I dagtilbud og skoler støtte op om bør-
nenes trivsel i forbindelse med en for-
ælders udsendelse. Det konkrete behov 
afdækkes sammen med familien. 

• Vejlede forældre, ægtefæller, voksne 
børn og andre nære pårørende om rele-
vante tilbud hos Veterancenteret, KFUM’s 
Soldaterhjem og frivillige organisationer.

Varde Kommune vil derfor:

• Give mulighed for fleksibilitet i ansættel-
sen i forbindelse med ægtefælles/samle-
vers udsendelse. Herunder:
 » Ret til nedsat tid
 » Udvidet mulighed for hjemmearbejde 
 » Mulighed for ændrede arbejdstider i  

en periode.

• Understøtte ansattes mulighed for at del-
tage i Flagdagen – i den udstrækning ar-
bejdet kan tilrettelægges, så det er muligt.

• Give mulighed for orlov til tjeneste,  
udsendelse, uddannelse – eksempelvis i  
reserven og Hjemmeværnet eller udlån  
til civile ansættelser i Forsvaret.

• Bestræbe sig på at skabe gode arbejds-
pladsvilkår for veteraner med særlige 
behov.
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Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 7994 6800 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

KONTAKT

Veteraner og pårørende 
kan henvende sig på:
Tlf.: 79 94 76 11
Email: veteran@varde.dk
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