
Veteranplan 

Veteran? 
Informasjon til deg som har vært  
sendt ut for Norge 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside: 
https://holmestrand.kommune.no/ 

eller kommunens veterankontakt 
kjersti.aadne.hansen@holmestrand.kommune.no 

 

Trenger du noen å snakke med: 
Kameratstøttetelefonen 800 48 500 (24 timer) 

www.kameratstøtte.no 

Andre kilder til informasjon: 
www.nvio.no 
www.siops.no 
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Kjære veteran,  
Du holder nå i veteranplanen  
som er laget for å gi informasjon  
til deg som veteran og dine  
pårørende som bor i Holmestrand  
kommune.  
 
Siden andre verdenskrig har mange nordmenn deltatt i 
internasjonale FN- og NATO operasjoner for å bidra til fred, 
stabilitet og menneskerettigheter.  
 
Andre som blant annet politi og medlemmer av humanitære 
organisasjoner, har også gjort en innsats internatsjonalt. Vi har ikke 
nøyaktige tall, men det er grunn til å anta at mange som bor i 
Holmestrand kommune er blant disse.  
 
Dere som veteraner, er ikke bare en ressurs for den organisasjonen 
dere representerer, dere innehar også viktig kompetanse som er 
nyttig for det sivile samfunnet.  
 
Vi er takknemlige for den innsatsen dere har gjort, og som 
kommune skal vil nyttiggjøre oss den kompetansen dere innehar. 
Dette er første gang kommunen har laget en veteranplan. Mitt håp 
er at tiltakene som står i denne skal bidra til å gi dere veteraner den 
anerkjennelse og støtte dere, og deres nærmeste, fortjener. Jeg 
ønsker at Holmestrand kommune skal være en god kommune å bo 
i for alle som har vært sendt ut i tjeneste for Norge.  

Så kjære veteraner; 
Tusen takk for det dere har ofret, og for den jobben dere har gjort. 

Med takknemlig hilsen  
Elin Gran Wegesrud 

Ordfører 

 

 

Holmestrand kommune bygger denne veteranplanen på 
Regjeringens handlingsplan og oppfølgingsplan for veteraner. 
Forsidebilde er tatt av Torgeir Haugaard/Forsvaret. 
 
Om du vil se nærmere på hva Regjeringen har skrevet om veteraner, 
finner du dokumentene her: 
 
Handlingsplan – I tjeneste for Norge, Regjeringen 2011;  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/temadokument
er/veteraner_handlingsplan_nettversjon.pdf#search=veteranene&re
gj_oss=3 
 
Oppfølgingsplan – I tjeneste for Norge, Regjeringen 2014; 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fd/dokumenter/dd
s-oppflgingsplan-materie-kor3.pdf 
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Kransenedleggelse den 8. mai 2020 på minnesmerket ved Dr. Graaruds plass 

 
Hvem er veteranene?  
 
En veteran har på oppdrag fra Norge hatt en rolle i en fredsbevarende, 
fredsopprettende, eller statsbyggende og humanitær innsats i utlandet.   
I tillegg til personell fra Forsvaret, kan dette være politi, sivilt 
beredskapspersonell, eller ansatte i frivillige organisasjoner som Røde 
Kors, osv.  

 
Veterankontakt i Holmestrand 
kommune  
 
Holmestrand kommune har en egen veterankontakt. 
Veterankontakten er kommunens kontaktpunkt for veteraner, pårørende, 
samarbeidskommuner, Forsvaret, og andre aktører innenfor feltet.  
 
Veterankontakten har ansvar for  å koordinere opplæring internt, holde 
oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier, samt ha 
kunnskap om sentrale aktører og det tilbudet de har. 

 
  

 

 
 

 Kunnskapsformidling 
Du som veteran har mye kunnskap som kan være spennende og 
nyttig for andre. Om du har lyst til å bidra med formidling for 
eksempel i en klasse på ungdomstrinnet på en eller flere av 
skolene våre, er du velkommen til å ta kontakt.  
 

 Kompetanse 
Kommunens administrasjon innarbeider tiltak i sine 
kompetanseplaner om hvordan forebygge og håndtere 
problemstillinger som veteraner og deres pårørende kan 
oppleve. Ledere i kommunen gis økt kompetanse om veteraner 
slik at ansatte med veteranerfaringer blir ansett for å være 
ressurser i det daglige arbeidet. 
 

 Revisjon  
Denne veteranplanen revideres hvert annet år.  
Vi hører gjerne fra deg om du har innspill.  

 
 
 
 

 



Er dette veteranbenken ? 

    Veteranplan 
 
 

 Hjelpetilbud 
I Holmestrand kommune skal du som veteran, og dine nærmeste, få 
hjelp gjennom kommunens mange ulike tjenester dersom dere har 
behov for det.  
 
 

 Informasjon 
Informasjon om tjenester, tiltak og markeringer som kan være 
aktuelle for deg som veteran, og dine nærmeste, skal være 
tilgjengelig og oppdatert på kommunens hjemmeside, web-
platformer, og gjennom annonser i lokale aviser.  
 
 

 Årlig arrangement 
I samarbeid med Forsvaret, andre organisasjoner, og eventuelt andre 
kommuner, inviterer kommunen deg som veteran, og dine nærmeste, 
til et arrangement på frigjørings- og veterandagen  
den 8. mai.   
 
 

 Minnesmerker 
Veteranmonumenter og minnesmerker i kommunen skal være 
tilgjengelig for publikum.  

 

 “Veteranbenken” 
Det er plassert ut flere benker i Holmestrand, og en av disse 
vil få navnet “Veteranbenken”. Kommunen ønsker å 
synliggjøre temaet samt å invitere til en pust i bakken, og 
kanskje et uformelt møtested for veteraner.  
 
 

 Samarbeid med andre 
Kommunen jobber for et godt samarbeid med 
veteranorganisasjoner, nabokommuner, andre aktuelle 
offentlige instanser, og særlig med lokale militære avdelinger 
med tanke på tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av 
veteraner fra internasjonale operasjoner. 
 

 

 

 

 
Bauta på Hvitstein 


