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Interkommunal veteranplan i Gardermoregionen - sluttbehandling
etter høring

Rådmannens innstilling:
-

Interkommunal veteranplan i Gardermoregionen vedtas
Rådmannen utpeker en veterankontakt for Nes kommune

VEDLEGG:
1
2

Innspill til interkommunal veteranplan v02
Veteranplan i Gardermoregionen v05

SAKSOPPLYSNINGER:
Gardermoregionen har vært en forsvarsregion i lang tid. De fleste som har hatt et
utenlandsoppdrag har også et forhold til Gardermoen, ettersom det er her man ofte har reist ut fra
og returnert til. Regionen står derfor svært sentralt for veteraner, både for de som bor i vår region
og i landet for øvrig. Det bor mange veteraner i vår region, og vi er en av de viktigste
veteranregionene i landet.
Regjeringen oppfordrer kommunene til å lage en veteranplan selv eller i samarbeid med andre i
Regjeringens handlingsplan (2011-2013) «I tjeneste for Norge» og Regjeringens oppfølgingsplan
(2014). Styret i Gardermoregionen tok derfor initiativ 20. oktober 2017 om å starte arbeidet med
en interkommunal veteranplan. Ullensaker kommune fikk ansvaret for å ta initiativ til videre
prosess.
Planen ble organisert som et samarbeid mellom de seks kommunene i Gardermoregionen, og
følgende arbeidsgruppe ble satt ned:

-

Siv Krogh Österholm, Eidsvoll kommune
Lise Lotte Solberg, Hurdal kommune
Ronny Nilsen, Nannestad kommune
Sølvi Egner-Kaupang, Nes kommune
Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator Øvre Romerike
Heidi Svalestad, Ullensaker kommune
Christine Haakstad, Ullensaker kommune
Jon Henrik Solhei, Ullensaker kommune

Det har gjennom hele prosessen vært lagt vekt på involvering og medvirkning fra veteranenes
side. Det har vært samarbeid med Forvarets veterantjeneste, det er gjennomført innspillsmøte
med inviterte veteraner og en veteranmarkering i forbindelse med «Panserfest» på Trandum, og
det er bedt om og mottatt høringssvar
Styret i Gardermoregionen ble den 9. februar 2018 orientert om fremdrift og organisering av
arbeidet, og vedtok den 1. juni 2018 å legge forslag til interkommunal veteranplan ut på høring.
Innspillene som har kommet inn gjennom medvirknings- og høringsprosessen er svart ut i eget
dokument (se vedlegg). Ønsker og behov til veteranene er derfor kartlagt. Innspillene går for en
stor del på at veteraner ønsker å bli møtt med kunnskap og anerkjennelse, og at det er behov for
møteplasser både for veteraner og deres familier.
På bakgrunn av dette anbefaler planen noen konkrete tiltak. De viktigste tiltakene er etablering av
et interkommunalt veteran-hus samt gode arrangementer og markeringer. Tanken er at veteraner
selv i stor grad har ansvar for gjennomføring, og at kommunene har en tilretteleggende rolle.
Andre tiltak er tilgjengeliggjøring av informasjon, kompetanseutvikling hos fagpersonell og
utpeking av en veterankontakt i hver kommune.

KONKLUSJON OG ANBEFALING
Interkommunal veteranplan er utarbeidet i tett samarbeid med veteraner i regionen og Forsvarets
veterantjeneste. Det har vært en god medvirkningsprosess der arbeidsgruppa har fått nyttige
innspill til veteraners ønsker og behov. Innspillene er vurdert og forsøkt ivaretatt så langt det er
mulig.
En veteranplan er et viktig dokument, og er i seg selv en anerkjennelse av veteraner og deres
innsats.
Det anbefales derfor at interkommunal veteranplan for Gardermoregionen vedtas, og at tiltakene
følges opp fremover – herunder at det utpekes en veterankontakt for Nes kommune.

