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Hva er en veteran?
▪ Veteraner er norske personer som har gjort tjeneste i 

internasjonale operasjoner på vegne av nasjonen Norge, for 
eksempel i FN- eller NATO-operasjoner

▪ Veteraner kan ha tjenestegjort for forsvars-, justis- eller i 
utenrikssektoren

▪ Veteranen kan fortsatt være i tjeneste, eller ha avsluttet 
tjenesten. Minst 4 av 5 veteraner fra Forsvaret er i dag ikke del av 
etatens ansatte 

▪ Stolt, ærekjær, med et ønske om å klare seg selv
▪ Når en veteran først tar kontakt for hjelp, kan det kanskje allerede 

ha gått litt for langt…







100 000 NORDMENN
100 INTERNASJONALE OPERASJONER

40 LAND
4 VERDENSDELER



1947 2019

INTERNASJONALE OPERASJONER



Forsvarets veterantjeneste

Veteraninspektør

NK/stabssjef

Dekorasjonsseksjonen (4) Operasjonsseksjonen (7) Forsvarets veteransenter (20)

Staben (5)

(Spes.rådg, jurist, komm., web, adm/øk)

• Tildeling av dekorasjoner og 
medaljer på grunnlag av innstillinger

• Ettertildelinger av 
operasjonsmedaljer

• Tildeling av  Forsvarets veteranpris

• Fremskaffelse og ivaretakelse av 
dokumentasjon relatert til INTOPS

• Oppfølging av Forsvarets 
veteranivaretakelse (iht reglement 
og direktiver)

• Bidra til å heve samfunnets 
ivaretakelse og anerkjennelse av 
veteraner og deres familier

• Dialog og samarbeid med frivillige 
interesseorganisasjoner

• Kontroll av tildelte midler fra 
tilskuddsordningen for 
veteranorganisasjoner

• Drift av Forsvarets veteransenter 
som et rekreasjons- og 
aktivitetstilbud for veteraner og 
deres familier

• Forvalte Forsvarets «åpne dør» for 
veteranhenvendelser

Genmaj Finn Kristian Hannestad



POLITISKE FØRINGER

▪ St. meld. nr. 34 (2008-2009) 
«Fra vernepliktig til veteran» 

▪ Regjeringens handlingsplan (2011) 
«I tjeneste for Norge» 

▪ Regjeringens oppfølgingsplan(2014) 
«I tjeneste for Norge»

▪ Regjeringsplattformen 2018 og 
2019

▪ Tilskuddsbrevet til landets 
fylkesmenn i 2018 & Økonomi og 
virksomhetsinstruksen i 2019



Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. 
(forsvarsloven av 2016)

§ 54. Rett til oppfølging
Forsvaret har et særlig ansvar for at de som gjør tjeneste i internasjonale 
operasjoner, og deres pårørende blir
godt ivaretatt før, under og etter endt tjeneste.

Forsvaret skal gi et tilbud om psykiatrisk og psykologisk oppfølging til dem 
som gjør eller har gjort tjeneste i
internasjonale operasjoner, og som har behov for slik oppfølging. Tilbudet 
gjelder i ett år etter endt tjeneste.
Forsvaret skal bidra til at den enkelte får en god overgang til helse- og 
omsorgstjenesten.

Forsvaret skal i ett år etter endt tjeneste også tilby annen oppfølging i den 
grad det er rimelig, ut fra den
enkeltes helsetilstand og økonomiske stilling, tjenestens varighet og 
forholdene ellers.



▪ Forsvarets åpne dør
– Kontaktdata:

▪ veteraner@mil.no

▪ 800 85 000 

▪ Forsvarets veteransenter (FVS)

▪ Forsvarets sanitet
– Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk 

(NMP)

– Institutt for militærpsykiatri og 
stressmestring (IMPS)

▪ Forsvarets tilbud er et 
supplement til det offentlige 
tilbudet – ikke til erstatning for 
det. 

FORSVARETS TILBUD

mailto:veteraner@mil.no


▪ «Evalueringer viser at en av de 
største utfordringene for personellet 
i dag ligger i kontakten med det 
sivile hjelpeapparatet.»

▪ «Videre kan det være en utfordring 
å bli møtt med manglende 
kunnskap i hjelpeapparatet om 
hvilke belastninger 
utenlandstjenesten kan innebære, 
og hvilke ettervirkninger den kan 
medføre»

▪ «Nå skal sivil sektor ta et større 
ansvar for å sikre at den enkelte får 
den hjelpen og støtten en trenger 
og har krav på. Dette står 
regjeringen samlet bak.»

REGJERINGENS 
OPPFØLGINGSPLAN



• Veteranområdet omfatter ikke kun 
veteranene, men også deres familier og 
det lokalsamfunnet de er en del av. Alle 
veteraner bor i en kommune, og 
kommunen er den primære 
tjenesteleverandøren. I praksis er det i 
kommunene utøvelsen av det felles 
samfunnsansvaret vil komme til uttrykk.

KOMMUNALE VETERANPLANER



Antall planer pr januar 2017

▪ 13 stk

• Oslo

• Bergen

• Trondheim

• Troms

• Ørland

• Bjung

• Roan

• Rissa

• Åfjord

• Leksvik

• Bardu

• Målselv

• Sørreisa

STATUS KOMMUNALE VETERANPLANER

Antall planer pr november 2019

▪ 73 stk

• Nord-Norge (F, T, N): 18

• Midt-Norge (T, MR): 12

• Vestlandet (SF, H, R): 9 (region Vestland: 3 – alle Hordaland)

• Sørlandet (VA, ØA): 1

• Østlandet (T, V, B, O, H, O, A Ø): 34

Antall planer «i prosess» pr november 2019

▪ 69 stk

• Nord-Norge: 16

• Midt-Norge: 12

• Vestlandet: 5 (region Vestland: 5 – alle Hordaland)

• Sørlandet: 0

• Østlandet: 36



Rolle og ansvar for landets fylkesmenn 
innen veteranivaretakelse

Tildelingsbrevet 2018 (pkt. 3.1.7.5) 

og 

Økonomi og virksomhetsinstruksen – 2019 (pkt. 5.4.4):

«Fylkesmannen skal på egnet måte ha anerkjennelse og ivaretakelse av 
personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som tema i 

møte med kommunene. Dette kan for eksempel være gjennom 
kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har 

tjenestegjort i internasjonale operasjoner, den nasjonale frigjørings- og 
veterandagen 8. mai og nasjonal veterankonferanse»



NASJONAL VETERANKONFERANSE
(forsvaret.no/veterankonferansen)

NVK 20 – Bodø 13-14 oktober



UNIFIL-JUBILEET 20. APRIL 2018
(Akershus festning)

Forsvarets veterantjeneste: veteraner@mil.no


