
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteranplan for Grimstad kommune 
 

I tjeneste for Norge – med bosted Grimstad 
 

2020 - 2025 

 



   

 2 

Innhold 
I tjeneste for Norge – med bosted Grimstad ................................................................................ 1 

Veteranplan for Grimstad kommune................................................................................................ 3 

Statlige føringer for den kommunale veteranplanen ........................................................................ 3 

Verdiene av veteranenes innsats og deres situasjon ...................................................................... 3 

Veteraner og deres familier ............................................................................................................. 4 

Ivaretakelse ................................................................................................................................. 4 

Oppfølging og samarbeid ............................................................................................................ 4 

Anerkjennelse ............................................................................................................................. 5 

Informasjon om lokale organisasjoner, Forsvaret og andre ressurser ............................................. 5 

 

  

https://iktagder-my.sharepoint.com/personal/sten_andersen_grimstad_kommune_no/Documents/Veterankontakt/Veteranplan%20des%202022.docx#_Toc124755746


   

 3 

Veteranplan for Grimstad kommune 
Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i internasjonale operasjoner i over 40 

land i 100 forskjellige operasjoner. Hvor mange veteraner som er bosatt i Grimstad har vi ikke 

nøyaktig oversikt over. 

 

Statlige føringer for den kommunale veteranplanen 
De statlige føringene bak veteranplanen har bakgrunn i Stortingsmelding nr. 34 (2008-2009) Fra 

verneplikt til veteran. Regjeringens handlingsplan (2011-2013) I tjeneste for Norge og 

Regjeringens oppfølgingsplan (2014) konkretiserte og videreførte dette arbeidet. Handlingsplanen 

la føringer for styrking av samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personellet som har 

tjenestegjort for Norge. I oppfølgingsplanen ønsket Regjeringen at kommunene skulle ta et større 

ansvar for å sikre at den enkelte får den hjelpen og støtten en trenger og har krav på.  

Målet med regjeringens oppfølgingsplan I tjeneste for Norge er: 

«å øke anerkjennelsen og ivaretakelsen av norsk personell før, under og etter at de 

har vært i internasjonal tjeneste for Norge.» 

Målgruppe for veteranplanen er alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i 

fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og 

forsvarssektoren. Planen omfatter ikke bare veteranene selv, men også deres familier og det 

lokalsamfunnet de er en del av. Den største organisasjonen for veteraner er Norges 

Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Det er samfunnets ansvar at veteraner får 

den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. 

 

Verdiene av veteranenes innsats og deres situasjon 
Forordet til regjeringens oppfølgingsplan I tjeneste for Norge (2014) setter veteranenes oppgaver 

og innsats inn i en større sammenheng, og hvilken verdi denne har internasjonalt og for vårt 

samfunn. I forordet beskrives også bakgrunn, formål og innhold for den kommunale veteranplanen. 

«Kampen for fred, stabilitet og menneskerettigheter føres med ulike virkemidler over 

hele verden. Norge er med i dette arbeidet med humanitære midler og bistand, med 

støtte til politiske prosesser og med militære bidrag når det er påkrevet. 

Dette er en innsats for verdier vi holder høyt. Det er også et arbeid for å ivareta våre 

nasjonale interesser i en ustabil verden, der konflikter langt borte raskt kan få 

konsekvenser for oss, nasjonalt og regionalt. 

Våre soldater, polititjenestemenn og -kvinner, og andre utsendte fra justissektoren, 

gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Utsendte i 

utenrikstjenesten håndterer jevnlig krevende og belastende saker. Mange er 

stasjonert i områder med uro og konflikt. Alle løser vanskelige oppdrag i land med 

store utfordringer. De utsetter seg selv for sterke inntrykk og belastninger. 

Oppdragene løses på en fremragende måte. 

For dette har de regjeringens og hele det norske samfunnets dype respekt og 

anerkjennelse.  

Alle som har vært ute i internasjonal tjeneste for Norge kommer hjem med 

kompetanse som er svært viktig, også for det norske arbeidslivet.  
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Denne kompetansen må vi i enda større grad se og ta i bruk. Regjeringen vil følge 

opp og forsterke det arbeidet som har vært gjort de siste årene med å synliggjøre 

kompetanse, formidle anerkjennelse og gi støtte. Dette er et felles samfunnsansvar 

– på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Vi vil nå rette en særlig innsats mot å få 

arbeidslivet til å ta kompetansen i bruk, og sørge for at det offentlige hjelpeapparatet 

kan yte bedre koordinert og mer kompetent bistand til dem som trenger det. 

Heldigvis er det få som opplever alvorlige skader. Men for dem dette gjelder blir livet 

forandret. Regjeringen ønsker med denne planen å legge forholdene til rette for en 

bedre tilrettelegging før, og god oppfølging etter, endt internasjonal tjeneste.» 

 

Med sin innsats støtter norsk personell fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren opp under Norges 

utenrikspolitiske mål, gjennom å fremme norske interesser, underbygge en internasjonal rettsorden 

basert på folkeretten, og arbeide for sikkerhet, demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. 

Norges bidrag til å forebygge krig og framvekst av trusler, samt arbeid for fred og stabilitet i andre 

land, er en viktig del av dette. 

Det norske bidraget er sammensatt, og både politiske, økonomiske, humanitære og 

utviklingsmessige tiltak er like viktige i arbeidet for en fredelig, rettferdig og bærekraftig verden. 

Politiet bidrar blant annet med assistanse til gjenoppbygging eller styrking av det nasjonale politiet i 

land som er, eller har vært i konflikt. Den militære innsatsen er i første rekke knyttet til sikkerheten, 

og kan ha en viktig støttefunksjon for å legge til rette for økonomisk utvikling, humanitær bistand og 

politisk konsolidering. 

 

Veteraner og deres familier 
Stortinget har bestemt at samfunnets tjenester til veteraner skal skje gjennom det ordinære 

hjelpeapparatet. Derfor vil en vesentlig oppmerksomhet i den kommunale veteranplanen handle 

om å gjøre 1.linjetjenesten – kommunens tjenester – i stand til å se, forstå og stille godt opp for 

veteraner, pårørende og deres barn.  

 

Ivaretakelse 
Kommunene er ansvarlig for at alle personer som er bosatt i kommunen tilbys nødvendige 

oppvekst-, helse- og omsorgstjenester. Hjelpen til veteraner og deres familier skal ytes gjennom 

kommunens ordinære tjenester. 

 

Det er viktig at ansatte i både helse- og omsorgstjenestene og i oppvekstsektoren har kompetanse 

om sammenhenger mellom belastninger knyttet til internasjonale oppdrag og helseplager for 

veteranen og de nærmeste som følge av pågående eller tidligere oppdrag.  

 

Oppfølging og samarbeid 
Kommunen samarbeider med veteraner gjennom deres organisasjoner for å vedlikeholde og 

etterprøve at veteranplanen følges opp og at tjenestetilbudet til veteraner bosatt i Grimstad 

fungerer tilfredsstillende. Veterankontakten har oversikt over kommunens tjenester og kan veilede 

veteraner til kontakt med kommunens ordinære tjenesteapparat. 
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Anerkjennelse 
Seremonier og offentlige markeringer er synlige uttrykk for samfunnets anerkjennelse av bidraget 

til den enkelte veteran. Slike seremonier bidrar til å ivareta historien og knytter bånd mellom alle 

som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre 

land. Markeringer synliggjør at veteraner verdsettes og er en del av lokalsamfunnet. 

8. mai er Nasjonal Veterandag og Frigjøringsdagen. Det er den viktigste dagen for å markere 

anerkjennelse for veteraner og deres familier.  

Arrangementene 8. mai er i Grimstad et samarbeid mellom Grimstad kommune og relevante 

organisasjoner. 

 

Informasjon om lokale organisasjoner, Forsvaret og andre 
ressurser 
For mange veteraner og deres familier er møtesteder hvor de kan treffe andre veteraner viktig.  

I Grimstad er det flere foreninger som tilrettelegger for viktige møtesteder for veteraner bosatt i 

kommunen. Blant annet: 

• Grimstad Forsvarsforening  

• Grimstad Sjømannsforening 

• Norske Reserveoffiserers Forbund avd. Nedenes og Grimstad  

• Aust-Agderforeningen av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)  

 

Du finner mer informasjon om lokale organisasjoner og nasjonale ressurser på: 

www.grimstad.kommune.no/veteraner  

 

http://www.grimstad.kommune.no/veteraner

