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Veteranindsats i Aalborg Kommune
1. Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning
Med baggrund i Byrådsbeslutning om en analyse af den kommunale indsats i forhold til
krigsveteraner i Aalborg Kommune besluttede Udvalget for Sundhed og Bæredygtig
Udvikling på mødet den 10.08 2011, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra Borgmesterens Forvaltning, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen,
Ældre- og Handicapforvaltningen, Skole- og Kulturforvaltningen samt Forvaltningen for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling (formandskab og sekretariat).
Kommissorium for arbejdsgruppen
At beskrive Aalborg Kommunes fremtidige indsats for krigsveteraner og deres pårørende
inden for de eksisterende kommunale aktiviteter samt mulighederne for at koordinere
kommunens indsats med andre organisationer og instanser.
Afgrænsning
På baggrund af en beskrivelse af de nuværende kommunale tilbud, der er relevant for
krigsveteraner og deres familier, skal der ske en belysning af Aalborg Kommunes
muligheder for:


At understøtte regeringens 19-punktsplan.



At sikre, at rådgivere og andre med kontakt til veteraner og deres pårørende har
tilstrækkelig viden og kompetencer i forhold til opgaven.



At udnævne en Veterankoordinator i Borgerservice (jobbeskrivelse).



At synliggøre relevante kommunale tilbud til veteranerne og deres familier.



At koordinere indsatsen med andre organisationer og instanser (fx Veteranhjemmet
og KFUM’s Soldaterhjem), herunder om tilbud, arrangementer, fysiske rammer m.v.



At synliggøre militære tilbud.

Arbejdsgruppens medlemmer
Hanne Dahl, Afdelingschef i Borgerservice, Borgmesterens Forvaltning.
Carsten Friis-Nielsen, Udviklingschef i Pædagogisk Udvikling, Skole- og Kulturforvaltningen.
Karen Jacobsen, Konsulent i Jobcenter Sekretariatet, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Solveig Astrup Christensen, Konsulent i Myndighedssekretariatet, Ældre- og
Handicapforvaltningen.
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Tommi Nielsen, Konsulent i Sundhed og Bæredygtig Udvikling (sekretær for arbejdsgruppen).

1. Sammenfatning
Målgruppen for en kommunal indsats kan opdeles i


krigsveteraner med behov for en kommunal indsats,



alle krigsveteraner og deres pårørende med bopæl i kommunen.

Aktuelt har forvaltningerne I Aalborg Kommune kendskab til omkring 15 krigsveteraner
med behov for en kommunal indsats. Bortset fra ganske få, som ÆH har kendskab til, er
der tale om borgere med tilknytning til Jobcentret. Det anslås, at der i alt er omkring 1.000
krigsveteraner med bopæl i Aalborg Kommune.
Den kommunale indsats i forhold til krigsveteraner og deres pårørende kan opdeles i:
a. Kommunale ydelser (sygedagpengebehandling, sociale ydelser, pleje og bistand
fra Ældre- og Handicapforvaltningen m.v.)
b. Synlighed, herunder muligheden for én indgang til kommunen.
c. Koordinering med andre organisationer og instanser.

Mht. a):
Arbejdsgruppen konstaterer, at kendskabet til krigsveteraner i Aalborg Kommune
begrænser sig til omkring 15 personer i Jobcentrets regi og enkelte i Ældre- og
Handicapforvaltningens regi.
Der findes i Aalborg Kommune en bred vifte af tilbud til de borgere, der har behov for en
kommunal indsats. Ud fra det foreliggende materiale fra organisationer med tilknytning til
krigsveteraner, Kommunernes Landsforening samt tilsvarende analyser i andre
kommuner, er det arbejdsgruppens vurdering, at kommunens tilbud imødekommer
behovene.
Derimod kan der være behov for et større kendskab til de særlige omstændigheder, der
kan være for veteranerne og deres familier. Rådgivere med kontakt til krigsveteraner
oplever således, at en del af veteranerne har komplekse og tunge problemstillinger, og at
kommunen kan styrke indsatsen ved at sikre øget viden og kompetence hos de
medarbejdere, der har kontakt med krigsveteraner og deres familier.

Mht. b):
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Arbejdsgruppen kan ikke pege på en løsning, hvor en veteran kun skal henvende sig ét
sted i kommunen, uanset hvad pågældende skal have hjælp til. I stadig større grad vil
henvendelser desuden ske elektronisk.
BorgerServiceCentrets ydelser er ikke relevante i forhold til de problemstillinger,
krigsveteraner fortrinsvis henvender sig til kommunen med. Hertil kommer, at de fysiske
rammer er problematiske i forhold til møder med krigsveteraner, der lider af PTSD eller
lignende.
Arbejdsgruppen har desuden undersøgt mulighederne for en indgang for veteraner på
kommunens hjemmeside.
Aalborg Kommunes hjemmeside har forskellige indgange, hvor de besøgende kan finde
relaterede oplysninger omkring samme emne - fx er der indgange som "Voksne", "Ældre"
og "Børn og Unge". En indgang for veteraner med links til relevante informationer kunne
fx laves under kategorien "Voksne"
(http://www.aalborgkommune.dk/BORGER/VOKSNE/HANDICAP/veteraner.aspx).
Som hjemmesiden er opbygget er spørgsmålet, om det vil være enklere for veteranerne
frem for at søge relevante informationer gennem de eksisterende indgange.
Rent organisatorisk vil det desuden være nødvendigt at udpege en informationsansvarlig,
som kan sørge for at få de relevante informationer samlet og ajourført.

Mht. c)
Der findes ikke i dag ét sted, som er ansvarlig for dialogen med organisationer og
instanser, som har krigsveteraner og deres pårørende i målgruppen (fx Veteranhjemmet,
KFUM´s soldaterhjem, Forsvaret, Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg m.v.).
Skole- og Kulturforvaltningen og Sundhed og Bæredygtig Udvikling har imidlertid på
forskellig vis kontakt til en række foreninger og institutioner, der kan være relevante i
denne sammenhæng og en koordinerende funktion kunne derfor etableres i en af disse
forvaltninger.
Opgaven vil primært bestå i at være kommunens kontaktperson og stå for koordineringen
af møder med de relevante foreninger og institutioner.
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2. Baggrund
2.1.

Regeringens veteranpolitik

Regeringen vedtog i oktober 2010 en veteranpolitik udtrykt i en 19 punkts plan1. Formålet
med politikken er at sætte rammerne for, hvordan samfundet bedst anerkender og om
nødvendigt støtter veteranerne. I 19 punkts planen gøres rede for de konkrete initiativer
og hvilket ministerium, der har ansvaret for de enkelte dele.
Udgangspunktet for regeringens veteranpolitik er, at de væsentligste problemer for
krigsveteraner handler om psykiatriske problemstillinger, som skal løses i nationalt eller
regionalt regi. Herudover er målet for Regeringens Veteranpolitik at signalere
anerkendelse og støtte i dagligdagen til veteranerne og deres pårørende.
Regeringens veteranpolitik sætter fokus på de fleste af veteranernes problemstillinger og
med den tilhørende 19 punkts plan forventer regeringen at kunne håndtere de fleste af
problemstillingerne.
I forhold til kommunernes rolle fremgår det af regeringens veteranpolitik, at psykisk
sårede veteraner kan have en oplevelse af, at hjemkommunen ikke har den ønskede
erfaring, og at der er en generel mangel på viden om veteranernes særlige vilkår.
Med henblik på at styrke adgangen til viden om sårede veteraners særlige forhold tages
der initiativ til, at veteraner bliver en del af Den Nationale Videns og
Specialrådgivningsfunktions (VISO) målgruppe.

2.2.

Rapport fra Sundhedsstyrelsen 2010

Allerede inden regeringens tiltag anmodede Sundhedsstyrelsen i 2009 kommunerne om
at øge opmærksomheden på krigsveteraner i forbindelse med den kommunale indsats
bl.a. ved jobcentre mv.
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der risiko for, at helt nødvendig observation, udredning,
behandling og opfølgning ikke bliver gennemført, da mange militærpersoner kan have
modstand og skepsis mod at henvende sig til behandlingssystemet. Samtidig må det
antages, at nogle af de tidligere soldater i et vist omfang har kontakt til kommunen –
typisk en sagsbehandler i jobcenteret. Det er derfor relevant, at kommunerne får øget
opmærksomhed på målgruppen, så kommunen også kan rådgive om relevante tilbud i
forsvaret og i sundhedsvæsenet.
Samtidig med regeringens veteranpolitik udkom i november 2010 Sundhedsstyrelsens
rapport ”Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning i
sundhedsvæsenet”.
Ansvaret for diagnostik og behandling af psykiatriske lidelser er placeret i regionerne, og
rapporten handler derfor naturligt primært om nationale og regionale indsatser overfor
veteraner med psykiske lidelser. Som en del af det samlede behandlingsforløb beskrives
1

”Anerkendelse og støtte - Regeringens Veteranpolitik”, se uddrag i bilag 1.
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dog også den kommunale indsats.
”Kommunerne er ansvarlig for at levere sociale tilbud til personer med psykiske
vanskeligheder, der har behov for en social indsats i tilknytning til den behandling, de
modtager i sundhedsvæsenet eller efter de er færdigbehandlede i sundhedsvæsenet. Den
sociale indsats har til formål at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner
samt udviklingsmuligheder og kan også have en forebyggende karakter. Kommunerne
yder således rådgivning og tilbud til personer med psykisk og/eller fysisk
funktionsnedsættelse på baggrund af individuel vurdering af borgerens behov. Veteraner
kan på lige fod med andre borgere med funktionsnedsættelser fx visiteres til
socialpsykiatriske tilbud såsom botilbud, socialpædagogisk støtte eller værestedstilbud.
Er det primære problem job- eller forsørgelsesrelateret, vil der i de kommunale jobcentre
kunne ske en vurdering af borgerens arbejdsmarkedsparathed og træffes beslutning om fx
bevilling af kontanthjælp, førtidspension eller lignende.
Den sociale indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder omfatter således
indsatser fra kultur-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet samt indsatsen i
socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien samarbejder med psykiatrien i sygehusvæsenet om
patienter, der har behov for støtte og omsorg parallelt med et ambulant behandlingsforløb
eller efter udskrivning. Socialpsykiatrien samarbejder desuden med den kommunale
hjemmepleje”2.
Rapporten beskriver, at en helhedsorienteret rehabilitering omfatter en tværfaglig indsats
på tværs af sektorerne med involvering af flere forskellige faggrupper som fx fysio- og
ergoterapeuter samt socialrådgivere/kommunale sagsbehandlere - med henblik på bl.a.:


Støtte til genoptræning.



Støtte den enkelte i kontakten med kommune, a-kasse o.a. relevante instanser.



Støtte til iværksættelse af aktiviteter, der har til formål at begrænse social isolation,
herunder støtte til organisering og udførelse af daglige aktiviteter.



Støtte til at fastholde/genetablere kontakt til arbejdsmarkedet/uddannelse.

På den baggrund konkluderes det i rapporten, at der bør etableres et tæt samarbejde med
kommunale instanser og at området kan indtænkes og beskrives i sundhedsaftalerne.
Høringsvar fra KL
I sit høringssvar til rapporten hilser KL det velkomment, at der sættes fokus på og
informeres om de psykiske lidelser hos tidligere udsendte veteraner og på behovet for et
tættere samarbejde mellem det regionale sundhedsvæsen, forsvarets tilbud og
kommunerne. Det er vigtigt, at kommunerne har adgang til viden om de særlige behov,
som veteraner med PTSD kan have. Samtidig konstater KL, at kommunerne yder
rådgivning og tilbud til personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse på
baggrund af en individuel vurdering af borgerens behov, og at veteraner med særlige
behov forårsaget af psykiske lidelser bør kunne rummes indenfor de almindelige
2

Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet, SST
2010
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systemer, men at der kan være behov for øget viden om veteranernes behov.3

Livlinen ved Hærens konstabel- og Korporalforening
Som interesseorganisation har Hærens Konstabel- og Korporalforening arbejdet aktivt
med forholdene for krigsveteranerne. ”Livlinen” ved Hærens Konstabel- og
Korporalforening, som har daglig kontakt med krigsveteraner, har i flere sammenhænge
givet udtryk for, at der er store mangler i den psykiatriske behandling af traumatiserede
krigsveteraner. Samtidig er oplevelsen, at kommuner og jobcentre ikke er gearet til at tage
sig af de psykisk syge krigsveteraner og på de problemer, der kommer i den forbindelse
som følge af lovgivningens stramme krav til jobcentrenes arbejde. Mange mister derfor
retten til sygedagpenge og kontanthjælp, fordi de ikke kan honorere lovgivningskravene.4
Arbejdsgruppen har kontaktet ”Livlinen” om, hvorvidt der er behov for særlige hensyn ved
krigsveteraners kontakt til kommunen. Meldingen er, at krigsveteraner med PTSD
grundlæggende har de samme behov som alle borgere med denne lidelse og at det
kræver særlig viden hos rådgiverne at forstå reaktionsmønstrene hos personer med
sådanne psykiske problemstillinger. Personer med PTSD er ofte angste for små rum eller
mange mennesker omkring sig, hvorved de kan blive stressede og eventuelt reagere
uhensigtsmæssigt. I den forbindelse kan der være behov for at skærpe opmærksomheden
i forhold til krigsveteranernes særlige baggrund5.

3. Erfaringer fra andre kommuner
I det følgende er beskrevet eksempler fra andre kommuner, som har arbejdet med
veteranpolitik eller veteranindsatser. Beskrivelserne bygger dels på materiale i
forbindelse med beslutningen om en indsats og dels kontakt til kommunerne.
Frederiksberg Kommune
Siden maj 2011 har Frederiksberg Kommune haft en veterankoordinator. Denne er
placeret i Borgerservice, hvilket hænger sammen med, at de fleste henvendelser fra
veteraner i Frederiksberg Kommune handler om bolig og hjælpemidler, der i forvejen er
organiseret i deres borgerservice. Samtidigt er det koordinatorens fagområder.
Siden funktionens start har der været mellem én og syv henvendelser om måneden. Ifølge
koordinatoren foretrækker de fleste veteraner betjening i et særskilt mødelokale – ikke i
det åbne Borgerservicecenter. Koordinatoren har erfaret, at der går en del tid med at
opbygge og vedligeholde et kontaktnet både internt til kolleger i forvaltningerne og til
eksterne samarbejdspartnere, ligesom der bruges en del tid på hver enkelt
veteranhenvendelse. Veteranerne kommer ofte flere gange.
3

KL´s høringssvar af 17. september 2010, se bilag 2
fx Information den 30/05/2010
5
Telefonisk kontakt til Yvonne Tønnesen, Livlinen ved Hærens Konstabel- og Korporalforening
4
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Københavns Kommune
I Københavns Kommune er gennemført en analyse, der viser, at der i kommunens
forvaltninger findes en bred vifte af tilbud, som vurderes at matche krigsveteranernes
individuelle og særlige behov. Analysen viser samtidigt, at det langt fra er alle veteraner
eller deres pårørende, som kender til disse muligheder.
København Kommune har på den baggrund udarbejdet en veteranpolitik møntet på den
mindre del af de hjemvendte soldater, som har behov for hjælp for at blive stillet lige med
andre borgere i kommunen. Endvidere skal konkrete tiltag og initiativer understøtte
regeringens veteranpolitik. Politikken udmøntes i tre indsatsområder for kommunen:


Relevante sagsbehandlere skal undervises om veteraners forhold og muligheder
for støtte.



Information om målgruppen blandt medarbejderne i kommunen.



Oprettelse af et kontaktforum med fokus på øget samarbejde mellem
forvaltningerne og forsvaret, herunder oplysning om forvaltningernes tilbud,
indgange m.v.

Slagelse Kommune
Slagelse Kommune har ansat en medarbejder, der udelukkende arbejder med denne
målgruppe. Indsatsen er foreløbig etableret som et projekt, som efterfølgende skal
evalueres. En socialpædagog er ansat som veterankoordinator, der skal give én indgang
til kommunen, hjælpe med at få overblik over, hvilke tilbud der er og skabe kontakt til de
rette personer. Veterankoordinatoren har ikke myndighedsopgaver og foretager ikke
sagsbehandling, men rådgiver og vejleder og kan være med til at give forklaringer på de
afgørelser, der bliver truffet i en sag. Derudover kan pårørende, fagpersoner,
arbejdspladsen, forsvaret, frivillige interesseorganisationer m.v. få hjælp og støtte af
veterankoordinatoren.
Specielt de pårørende henvender sig til veterankoordinatoren i stort omfang, fordi det er
svært for dem at få hjælp, når veteranen ikke længere er tilknyttet forsvaret. Aktuelt har
koordinatoren kontakt med 30 veteraner og eventuelt deres pårørende.

4. Skøn over antal krigsveteraner i Aalborg Kommune
I forbindelse med arbejdet er søgt klarlagt, hvor mange krigsveteraner, der bor i Aalborg
Kommune og hvor mange af dem, der kan forventes at have problemstillinger, der er
relevante for den kommunale indsats.
Forsvaret har ikke eksakte tal for, hvor mange borgere i Aalborg Kommune, der har været
udsendt i internationale operationer. Siden Danmark i 1992 udsendte en fredsbevarende
styrke til Balkan har flere end 26.000 danskere været udsendt én eller flere gange til
internationale operationer. I forhold til indbyggertallet svarer dette til 920 fra Aalborg
Kommune, men da Aalborg er en garnisonsby er andelen sandsynligvis lidt større.
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4.1. Antal veteraner i Aalborg Kommune med behov for en kommunal indsats
Ifølge Sundhedsstyrelsen handler de væsentligste problemer for krigsveteraner om
psykiatriske problemstillinger, som skal løses i nationalt eller regionalt regi og en
arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har derfor søgt at skønne antallet af veteraner
med psykiske problemstillinger på landsplan6.
Der findes i dag ingen konkrete opgørelser over, hvor mange danske veteraner, der har
behandlingskrævende psykiske lidelser eller hvor mange, der er belastede af sociale
problemstillinger.
I Sundhedsstyrelsens rapport skønnes, at ca. 100 veteraner på landsplan årligt vil have
behov for et psykiatrisk behandlingstilbud i forskelligt omfang og niveau. På baggrund af
en kontakt til medlemmerne vurderede Hærens Konstabel- og Korporalforening i 2009, at
ca. 300 veteraner har psykiske eller sociale problemer. Der er ingen skøn i rapporten over
antallet af veteraner med problemer, der skal løses i kommunalt regi.
Psykiatrien i Region Nordjylland har i 2009 i alt behandlet 151 med posttraumatisk
belastningsreaktion og 131 patienter med akut belastningsreaktion. Der mangler generelt
viden om forekomst og behandlingsbehov, og årsagen til diagnosen PTSD registreres
ikke. Det har derfor ikke været muligt at opgøre, hvor mange patienter, der har en militær
baggrund, men det vurderes, at det er meget få.7
Konklusionen er derfor, at det ikke er muligt at opgøre antallet af veteraner i Aalborg
Kommune med psykiske eller sociale problemstillinger.
Der er heller ikke i Aalborg Kommune registreret, hvor mange krigsveteraner, der har
henvendt sig med forskellige problemstillinger, men Jobcentret vurderer, at man aktuelt er
i kontakt med omkring 15 veteraner. Hovedparten får sygedagpenge mens nogle enkelte
får kontanthjælp. Antallet passer også til vurderingen fra Aalborg Kaserner om, at 10-15 af
de sygemeldte har bopæl i Aalborg Kommune.
Det fremtidige behov vil bl.a. afhænge af antallet af udsendte og om den nationale 19punktsplan betyder, at man udvælger de rette personer til udsendelse og tilbyder den
relevante hjælp, når de vender hjem.

5. Relevante tilbud i Aalborg Kommune
De første 3 måneder efter hjemsendelse er veteranerne en del af regeringens program for
”Akklimatisering og Reintegration”, som skal være med til at ruste dem til livet efter
udsendelse, herunder jobsøgning, uddannelse eller fortsat virke i forsvaret. Herefter
foretages aktiv opfølgning, bl.a. om behov for psykologisk eller psykiatrisk hjælp.
Arbejdsgruppen kender ikke konkret de enkelte veteraners behov, men har på baggrund
af tilbagemeldinger fra forvaltningerne, erfaringer fra andre kommuner, udmeldinger fra
Hærens Konstabel- og Korporalforening, Aalborg Veteranhjem m.v. gennemgået
6

Behandling af PTSD hos veteraner - anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet, SST 2010
Ifølge kontorchef Susanne Jensen, repræsentant for Region Nordjylland i Sundhedsstyrelsens
arbejdsgruppe
7
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tilbuddene i Aalborg Kommune med henblik på, hvilke fagområder, der kan være relevante for
krigsveteraner som opfølgning på den statslige indsats.
Ældre- og Handicapforvaltningen
I ældre- og handicapforvaltningen er de fleste aktiviteter principielt relevante for
krigsveteraner, der er blevet handicappede eller på anden måde har behov for pleje og
bistand inden for forvaltningens fagområde8. Aktuelt har man kun kendskab til ganske få
krigsveteraner, der modtager ydelser fra forvaltningen.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Alle tre afdelinger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (Socialafdeling, Jobcenter og
Børne- og Familieafdeling) vil kunne komme i forbindelse med problemstillinger for
veteraner og deres pårørende.9 Aktuelt har kun Jobcentret kendskab til henvendelser fra
krigsveteraner (som nævnt mellem 10 og 15, der er sygemeldte eller ledige).
Skole- og Kulturforvaltningen
På kommunens skoler er der fokus på børnenes trivsel. Alle skoler har en trivselsperson,
der sammen med lærere og pædagoger, har opmærksomheden rettet mod det enkelte
barns og fællesskabets trivsel – således også i forhold til børn af krigsveteraner.
Aktuelt er der ikke kendskab til børn med problemer, der kan henføres til, at de er børn af
krigsveteraner.
I Kultur- og Fritidsforvaltningen er der ligeledes opmærksomhed på veteranmålgruppen i
forhold til information og henvisning til kultur- og fritidstilbud.
Borgmesterens Forvaltning
I Borgmesterens Forvaltning er det primært ydelser i BorgerServiceCentret, der er
relevante for veteranerne og deres familier.

6. Indsatsmuligheder for krigsveteraner i Aalborg Kommune
I det følgende er beskrevet de indsatsmulighederne arbejdsgruppen har fundet frem til
kunne være relevante på baggrund af tilbagemeldinger fra forvaltningerne, erfaringer fra
andre kommuner, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Aalborg Veteranhjem1 m.v.

6.1.

Kompetenceudvikling

Selv om der indtil nu har været henvendelser fra forholdsvis få veteraner med særlige
problemstillinger, oplever rådgiverne i Aalborg Kommunes Jobcenter, at problemerne for
nogle af veteranerne til gengæld er meget store. Rådgiverne har desuden indtryk af, at
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Se bilag 3 med beskrivelse af opgaver i Ældre – og Handicapforvaltningen
Se bilag 4 med beskrivelse af opgaver i de enkelte afdelinger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
1
Se bilag 5 med beskrivelse af Veteranhjemmet i Aalborg
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der ikke altid er den nødvendige psykiatriske behandlingsindsats til rådighed for
veteranerne.
Medarbejderne i Jobcentret har været til en temadag om emnet, hvor de blev undervist af
to socialrådgivere fra Aalborg Kaserner. Jobcentret peger dog på, at der er behov for
meget mere læring og viden om denne gruppe.
I Socialafdelingen vil viden især være relevant i socialområderne og socialcentrene, men
også I Center for Misbrug og Socialt Udsatte kan det være relevant – her tænkes på
forsorgsområdet / udsatteområdet og misbrugsbehandling.
I Ældre- og Handicapforvaltningen kunne viden om krigsveteranernes særlige
problemstillinger blive relevant på træningsområdet (Genoptræning Aalborg),
bevillingsenhederne (visitatorer og bevilgende terapeuter) og hjemmesygeplejen samt
eventuelt i handicapafdelingens socialpsykiatri. Det vil dog kun blive relevant, hvis
antallet af henvendelser fra krigsveteraner med sådanne problemstillinger bliver stort nok
til at kunne bære yderligere uddannelse inden for området.
I Skole- og Kulturforvaltningen kan det være relevant, at trivselspersonerne på skolerne
fik mere indsigt i særlige opmærksomhedspunkter.
Afhængig af behov kan der etableres egentlige uddannelsesforløb, temadage m.v. og det
kan eventuelt foregå på tværs af forvaltningerne. Aktuelt et det særligt medarbejderne i
jobcenter og socialområde, der har behov for kompetenceudvikling. For alle forvaltninger
kunne der etableres et forløb med eksempelvis en medarbejder fra Hærens Korporal- og
Konstabelforening, som underviser i, hvordan man kan se, at der er tale om veteran med
psykiske efterreaktioner, hvilke forskelle der kan være ift. hvilke lande, veteranerne har
været udsendt til, og hvordan man bedst kan omgås veteraner med psykiske
efterreaktioner. Undervisningen vil kunne holdes for en større gruppe, så der mere bliver
tale om et slags foredrag.

6.2.
Brug af VISO - Den Nationale Videns- og
Specialrådgivningsorganisation
Kommunerne kan gratis gøre brug af VISO, der som led i regeringens 19 punkts plan kan
indgå som støttefunktion for kommuner og specialinstitutioner i sager, hvor den enkelte
kommune ikke har opbygget ekspertise. Der formidles viden via hjælp til konkrete
problemstillinger, hvor VISO’s medarbejdere deltager i møder i kommunerne. I møderne
kan deltage flere medarbejdere end den, der har sagen, så der er mulighed for kollektiv
læring, selv om der tages udgangspunkt i konkrete sager. Der etableres desuden en
digital indgang til eksempler på god praksis, så kommunernes jobcentre, socialpsykiatri
mv. kan trække på eksisterende viden.
VISO tilbyder rådgivning og udredning af problematikker i relation til veteraner og kan via
et landsdækkende specialistnetværk bidrage med en lang række faglige kompetencer og
specialiseret viden på området. VISO vurderer de akter, der foreligger fra Forsvaret. De
vurderer indsats og giver et bud på, hvordan kommunen kan komme videre med sagen og
hvilken indsats der skal til, fx med hensyn til:


Psykiske problemer (fx post-traumatisk stresssyndrom, depression, angst,
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personlighedsændring efter katastrofeoplevelse)


Fysiske skader (fx amputation)



Hjerneskader (fx læsioner i hovedet efter eksplosioner og skudepisoder)



Sociale problemer.

6.3.

Muligheder for én indgang til kommunen

Arbejdsgruppen skal blandt andet belyse mulighederne for at etablere en koordinerende
funktion i BorgerServiceCentret (BSC).
Opgaver og kompetencer i BSC
De nuværende opgaver i BSC omfatter flytning, bestilling af sundhedskort og det blå EUsygesikringskort, lægeskifte, skatteservice, pas, kørekort, vielser, NemId og opkrævning.
Der var i løbet af 2010 i alt 90.000 borgere, der henvendte sig personligt i BSC. På stadig
flere områder kan borgerne efterhånden betjene sig selv digitalt
BSC registrerer antal henvendelser og årsag, men ikke hvilke grupper, der henvender sig.
PTSD udløses ikke sjældent efter flere år, for eksempel af en ny begivenhed, en sygdom
eller en social belastning, der ikke har direkte sammenhæng med den tidligere
udsendelse som soldat. Mange har for eksempel haft helt almindelige jobs efter, at de er
kommet hjem, og det er fx ofte et stykke henne i et eventuelt sygedagpengeforløb, at man
finder ud af, at den sygemeldte har en baggrund som tidligere udsendt. De fleste
personlige henvendelser handler om forsørgelse, hvor der er ydelser fra socialområde og
jobcenter.
For at kunne fungere som én indgang til kommunen ville medarbejdere i derfor BSC skulle
kompetenceudvikles omkring opgaverne i de øvrige forvaltninger samt trænes i at ”spotte”
og guide i forhold til veteranernes særlige behov. Det er BSC’s opfattelse, at dette ikke er
realistisk, blandt andet fordi det handler om relativt få personer, men også fordi det vil
kræve en særlig viden om de komplekse problemstillinger, som en veteran kan have.
Denne viden findes ikke hos medarbejderne i dag.
Fysiske rammer i Borgerservicecentret
BSC ligger i ét åbent lokale, der huser både ventende borgere og borgere, der bliver
ekspederet ved skranken. Der er ikke enkeltmandskontorer. Back-office medarbejderne
arbejder i storrumskontorer. I forhold til erfaringer og eksperters vurderinger af de
specielle behov for personer med symptomer på PTSD, vil det kræve, at man har adgang
til at anvende mindre kontorer.

6.4.

Én digital indgang til kommunen

Det vil pricipielt være muligt at lave én digital indgang til kommunen med links til alle
relevante kommunale tilbud samt til myndigheder, organisationer og øvrige oplysninger,
som er relevante for veteranerne.
På Aalborg Kommunes hjemmeside vil en krigsveteran i dag i lighed med andre borgere
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skulle søge på det emne, som i det aktuelle tilfælde er relevant for vedkommende.
Princippet for Aalborg Kommunes hjemmeside - www.aalborgkommune.dk - er, at der er
forskellige indgange, hvor de besøgende kan finde flere relaterede oplysninger omkring
samme emne - fx er der indgange som. "Voksne", "Ældre" og "Børn og Unge" - under
disse titler (kategorier) er det så muligt at finde de informationer, der hører til det enkelte
emne.
Et andet væsentligt princip er, at informationerne er knyttet til de enkelte
informationsansvarlige/forvaltninger.
Disse to principper gælder dermed også, hvis der skal laves et sted, hvor veteraner og
pårørende kan søge informationer, og der er ikke i dag nogen forvaltning, hvor ansvaret
for vedligeholdelse af informationer og eksterne links i forhold til krigsveteraner naturligt
ligger.
Skal der laves et område på hjemmesiden, hvor veteraner og deres pårørende kan finde
nyttige informationer, vil det kunne gøres ved at lave en indgang, fx under kategorien
"Voksne", hvor relevante informationer samles. Det vil sige, at der her laves links ud til de
relevante informationer, som må formodes allerede at ligge forskellige steder på
hjemmesiden eller ved eksterne offentlige myndigheder.
Rent organisatorisk vil det være nødvendigt at udpege en informationsansvarlig, som kan
sørge for at få de relevante informationer samlet.

6.5.

Støtte og anerkendelse i bred forstand

Interessebaseret aktivitet af kulturel, idébetonet eller fysisk aktiv karakter vurderes at
være værdifuldt for mennesker i almindelighed og for hjemvendte soldater, der skal
genskabe en almindelig dagligdag måske i særdeleshed.
Krigsveteraner/hjemvendte soldater har på lige fod med andre borgere adgang til klub- og
foreningslivet, men vil sandsynligvis i visse tilfælde/situationer skulle motiveres eller
guides i forhold til tilbud, der er relevante for den enkelte.
Det er derfor vigtigt, at den kommunale organisation - herunder Skole- og
Kulturforvaltningens Kultur- og Fritidsforvaltning er opmærksom på målgruppen og
befordrer opmærksomhed i klub- og foreningsregi.
Dette kan først og fremmest ske gennem målrettet information, men også ved at opfordre
til - eventuelt støtte - konkrete initiativer.
Aalborg Kommune vil have mulighed for at vise støtte og anerkendelse på forskellige
måder:


I forbindelse med årlige mærkedage



Samarbejde med frivillige foreninger



Samarbejde med veteranhjemmet og militære tilbud

Veteranhjemmet i Aalborg retter sig mod nuværende og tidligere udsendte på danske
missioner i udlandet, samt deres pårørende. Veteranhjemmet bestyres af frivillige og er
åbent 24 timer i døgnet alle årets 365 dage.
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Veteranhjemmet omfatter opholdsstue, møderum, TV rum, PC rum, køkken samt
overnatningsrum.
Der er dannet en støtteforening, et aktivitetsudvalgt og en netvæeksgruppe for pårørende.
Det er helt centralt for Soldaterhjemmet, at der ikke er tale om et tilbud om behandling,
men at man kan blive hjulpet videre til de rette kontakter, hvis man har men af sin
udsendelse.
Mens der på Veteranhjemmet er mulighed for en overnatning eller to, så er KFUM´s
Soldaterhjem aktuelt ved at indrette muligheder for overnatning i en længere periode.
Idrætsforeningen for handicappede, hvis målgruppe er både fysisk og psykisk
handicappede, synes at være et særdeles relevant tilbud til en gruppe blandt
veteranerne. Som eksempel har projeket ”Tilpasset Idræt og Bevægelse”, som Aalborg
Kommune har ydet støtte til, haft krigsveteraner blandt brugerne.
Foreningen arbejder aktuelt på at etablere et permanent brobygningstilbud til borgere
med erhvervede skader – altså også krigsveteraner.
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Bilag 3

Veteranindsats i Aalborg Kommune – Ældre- og Handicapforvaltningen
Indsatser, der findes i Ældre- og Handicapforvaltningen i forhold til krigsveteraner og deres
pårørende.
Tilbud til de få (traumatiserede, sygemeldte, handicappede)
I denne gruppe hører bl.a. soldater, der vender hjem fra udsendelse med varige fysiske skader. Denne
gruppe soldater skal omstille sig til at leve et liv med et handicap. Ældre- og Handicapforvaltningen
møder først disse borgere efter, at de har gennemgået en specialiseret genoptræning for de fysiske
skader på Rigshospitalet. På Rigshospitalet råder man over moderne fysio- og ergoterapeutisk
genoptræningsudstyr. Under opholdet på Rigshospitalet vil der blive vurderet behov og valg af
protese, ligesom det forventes at der sker træning i anvendelse af denne/disse.
Da der er tale om en gruppe, der før tilskadekomst var meget aktive og fysisk veltrænede. En del af
disse ønsker fortsat at kunne dyrke sport – eks. løbe. Sportsproteser bliver ydet af Forsvaret.
Ældre- og Handicapforvaltningen har kompetence til at bevilge:
- Arm- og benproteser
- Andre relevante hjælpemidler
- Boligindretning
- Ældre- eller plejebolig
- Personlig hjælp og pleje (hjemmehjælp)
- Handicapbiler
- Genoptræning
- Hjemmesygepleje
- Kørsel til læge/speciallæge til pensionister
- Individuel befordring
Veteraner kan benytte sig af samme tilbud som alle andre borgere til behandling af psykiske lidelser
eks. praktiserende læge, psykiatrisk skadestue, distriktspsykiatrien. Såfremt der er behov for tilbud
fra kommunen, vurderes disse tilbud i bevillingsenhed Voksen-Handicap. Det kan eks. dreje sig om:
- Særlige boliger for personer med psykiske lidelser
- Socialpædagogisk støtte
- Dagtilbud
De borgere, der henvender sig i Ældre- og Handicapforvaltningen har ofte samtidig eller før kontakt
med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forhold til eks. sygedagpenge, ansøgning om pension.
I Ældre- og Handicapforvaltningen overgår mange sager først når borgeren er blevet pensionist.
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Borgeren vil derfor oftest have fået den første kontakt til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Ældre- og Handicapforvaltningen vil ved behov for hjælp til specialrådgivning og/eller udredning af
problemstillinger på det sociale område benytte VISO.
Regeringen har sagt nej til særlove i forhold til krigsveteraner. Ældre- og Handicapforvaltningen har
ikke drøftet om der skal ske en opprioritering af disse borgere. Dels på grund af meget få veteraner
(1 person), dels under henvisning til at eks. ved tildeling af ældre- og plejeboliger er det ifølge
lovgivningen altid den med det største behov der skal tildeles en ledig bolig.
Med henblik på at give veteranerne en god og optimal hjælp og støtte er det vigtigt, at der
oparbejdes et godt samarbejde med Forsvaret, en evt. veterankoordinator og andre forvaltninger i
Aalborg Kommune eks. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, således at der sker henvisning til
rette medarbejder i forhold til ansøgning om ydelser.
Tilbud til de mange. Bredere tilbud
Ældre- og Handicapforvaltningen har generelle tilbud i form af aktivitetscentre og dagtilbud, hvor
også veteraner kan komme. Der er ikke særlige tilbud til denne målgruppe på disse centre. På
grundlag af antallet af veteraner pt. vurderes der ikke at være et aktuelt behov for at lave nye tiltag
på dette område.
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Bilag 4
Opgaver i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 29. december 2011
Forvaltningen er delt op i 3 afdelinger: Socialafdeling, Jobcenter og Børne- og
familieafdeling. Det er både lovgivningsmæssigt og kommunalt besluttet, hvor de enkelte
opgaver skal varetages. Man kan således ikke uden videre ændre på
opgavesammensætningen. Der er ingen indsats særskilt til veteraner eller deres familier.
Alle afdelinger har opfattelsen af, at deres evt. særlige problemer kan behandles indenfor
de generelle muligheder.

Socialafdelingens voksenområde
Ansøgning om kontanthjælp
Ansøgning om kontanthjælp sker ved personlig henvendelse til Jobbutikken, Vestre
Havnepromenade, som foretager vurdering af, hvilken beskæftigelsesindsats, der skal
iværksættes. Ansøgningen om kontanthjælp behandles administrativt i Socialcenter
Central og Ung.
Råd og vejledning mv.
Der kan bestilles tid til samtale hos rådgiver i Socialcentret, hvis der er behov for dette.
Man har ansvaret for råd og vejledning generelt, dvs. f.eks. vedr. spørgsmål om bolig,
økonomi, familiemæssige forhold, personlige vanskeligheder m.m.
Der kan altid rettes henvendelse til Socialcentret fra for eksempel Veteranhjemmet eller
bisidder på borgers vegne. Der er altid mulighed for, at aftale tid til personlig samtale hos
rådgiver med henblik på råd og vejledning eller ansøgning om forsørgelse.
Socialpædagogisk bistand (mentor- og støttekorps)
Socialcenter Central og Ung har ansvaret for bevilling af bl.a. socialpædagogisk bistand
(mentorer) og midlertidigt ophold i botilbud. Mentor- og støttekorpset er organiseret under
Socialcenter Central og Ung, dvs. alle medarbejdere er ansat der.
Flere krigsveteraner, som har en betydelig funktionsnedsættelse i form af f.eks. PTSD, er
bevilget denne bistand. Målet med indsatsen kan bl.a. være hjælp til at planlægge og
strukturere en hverdag, træning i at færdes udenfor hjemmet med henblik på at forebygge
isolation, støttende samtaler m.m. Derudover kan de komme i Ældre- og
Handicapforvaltningens åbne klubtilbud og væresteder, og nogle vil være berettigede til
at komme i samværs- og aktivitetstilbud med visitation. Det vil typisk være indenfor
socialpsykiatrien.
Støtte til en mentorfunktion ifm. arbejde, kan ydes med henblik på, at borgere kan
varetage jobbet. Opgaven er at understøtte en person med særligt behov for personlig
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støtte, dvs. der skal være større behov, end det kan forventes, at kolleger eller ledere kan
give. Mentorstøtten ydes ved begyndelsen af et ansættelsesforhold, men kan også gives
med henblik på fastholdelse.
Misbrug og boligproblemer
Hvis der er et misbrugsproblem kan man få behandling på kommunens misbrugscenter.
Der er en åben rådgivning, hvor alle kan henvende sig. Herefter bliver det besluttet, om
der skal iværksættes egentlig behandling. Hvis den pgl. også har en decideret psykiatrisk
lidelse, vil pgl. formentlig ikke blive behandlet her, men blive henvist til psykiatrisk
sygehus, hvor man har et såkaldt dobbeltdiagnoseteam.
Svenstrupgård tilbyder ophold i kortere eller længere tid. Svenstrupgård er for dem, der
har mistet boligen, f.eks. pga. misbrug eller andre svære sociale problemer og har brug
for hjælp. Under opholdet kan man få hjælp af en socialrådgiver til problemer om misbrug,
bolig, økonomi og arbejde.
I særlige tilfælde kan man få anvist en bolig i alment boligbyggeri, hvis man har et akut
behov. Anmodningen behandles af Socialafdelingen.
Psykologhjælp
Der kan være mulighed for at yde hjælp til psykologsamtaler. Betingelsen er, at borgeren
har et behov, der ikke kan dækkes af f.eks. af psykiatrien, og at vedkommende ikke selv
kan betale udgiften.

Jobcenter
Sygedagpenge
Det er jobcentrets opgave at lave opfølgning i alle langvarige sygedagpengesager. Der
skal udarbejdes opfølgningsplaner med særlig fokus på bevaring af tilknytning til
arbejdsmarkedet. Hvis borgeren ikke kan vende tilbage til tidligere arbejdsområde, skal
der iværksættes revalideringsmæssige tiltag, så borgeren kan generhverve arbejdsevnen
ift. et andet ansættelsesområde. Hvis revalidering til det ordinære arbejdsmarked ikke er
mulig, kan der efterfølgende bevilges fleksjob eller førtidspension, hvis betingelserne er
opfyldt.
Kontanthjælp
Ledige, der ikke kan få a-kassedagpenge, modtager kontanthjælp. Også i disse sager
skal der iværksættes indsatser jvf. ovenstående, så den ledige kan vende tilbage til
arbejdsmarkedet.
Hjælpemidler
Tilskud til hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger kan medvirke til at fastholde
en person med nedsat arbejdsevne på arbejdspladsen. Tilskuddet skal være af afgørende
betydning for ansættelsen, eller redskabet eller arbejdspladsindretningen skal
kompensere for personens evt. begrænsning i arbejdsevnen.
Fælles for de forskellige indsatser er, at der i mange tilfælde vil være behov for en
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koordineret indsats mellem jobcentret og sundhedsvæsenet, f.eks. praktiserende læge,
psykolog, den kommunale sundhedsforvaltning eller sygehus. Herudover vil der ofte være
behov for at koordinere indsatsen med arbejdsgiver, den faglige organisation og a-kasser.

Børne- og Familieafdelingen
Den vigtigste indsats i Børne- og Familieafdelingen overfor målgruppen er den tidlige
opsporing og indsats ift. udsatte børn og unge er tidlig opsporing og indsats, der er
beskrevet i en håndbog ”På Tværs”. Desuden er der en række tilbud hvor børn, unge og
familier kan få hjælp i det omfang, der er behov herfor.
Samlet for målgruppen 0-18 årige er der følgende muligheder
Det er generelle tilbud/muligheder til familier i Aalborg Kommune, hvor der er behov for
mindre eller større støtte/indsats.
Familiegrupperne
Støtte til børn og deres familier, som har behov for en særlig indsats – indsatsen kan
være anonym rådgivning, længerevarende rådgivning og vejledningsforløb, besøg af
sundhedsplejerske, forebyggende foranstaltninger, etablering af behandlingstilbud samt
anbringelse uden for eget hjem. Kontakt til familiegrupperne er ofte foranlediget af en
underretning – men man kan også selv henvende sig – også anonymt.
Familiecentret (0 – 13 år)
Åben rådgivning (rådgivning til familier med børn i alderen 0 – 13 år) – alle kan henvende
sig
Børnepsykologisk team – alle kan henvende sig
Desuden er der et Rådgivnings- og Behandlingsteam, som kræver visitation fra en
familiegruppe.
Ungdomscentret (14 – 18 år)
Åben anonym rådgivning – alle kan henvende sig
Forældrerådgivning – alle kan henvende sig
Desuden er der mulighed for længerevarende samtaleforløb, individuelle samtaleforløb og
familiebehandling, som kræver visitation fra en familiegruppe.
Det Tværfaglige Team
Det Tværfaglige Team tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år rådgivning og vejledning
i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Forældre kan selv henvende sig, og
rådgivningen er anonym, hvis forældrene ønsker dette. Rådgivningen foregår i et
samarbejde med forældrene og den kommunale dagpleje, daginstitutioner og private
pasningstilbud. Rådgivningen kan foregå både i barnets hjem, i barnets dagpleje eller
daginstitution og kan være af kortere eller længere varighed. Der arbejdes tværfagligt og
koordineret i et tæt samarbejde med familien, og barn og familie henvises til relevante
fagpersoner til undersøgelse og evt. behandling.
Det Tværfaglige Team kan også rådgive og vejlede dagplejen, daginstitutionen m.fl.
omkring konkrete børn med særlige behov. Dette gælder også i forhold til private
dagpasningstilbud, hvor forældrene har givet samtykke.
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Bilag 5

Veteranhjemmet i Aalborg (oplysninger hentet fra Veteranhjemmets hjemmeside)
Veteranhjemmet i Aalborg retter sig mod nuværende og tidligere udsendte på danske
missioner i udlandet, samt deres pårørende. Dette gælder uanset om der er tale om
militært eller civilt ansat personale (fx soldater, hjemmeværnsfolk, sømænd, læger,
sygeplejersker, flyvere, beredskabspersonale eller politibetjente).
Veteranhjemmet vil være åbent 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Der vil altid være
mindst en husvært tilstede, der vil kunne servicere med adgang til husets faciliteter mv.
Veteranhjemmet omfatter opholdsstue, møderum, TV rum, PC rum, køkken samt
overnatningsrum.
Der er mulighed for en overnatning eller to på veteranhjemmet.
Brugerne af veteranhjemmet kan være anonyme, hvis det ønskes, undtagen ved
overnatning.
Husværterne, samt veteranhjemmets bestyrelse er alle frivillige – der er ingen ansatte.
Alle husværter har forskellige baggrunde og det er ikke et krav, at de selv har været
soldat. Alle skal deltage i et 5 dages kursus.
Det er helt centralt for Veteranhjemmet, at der ikke er tale om et tilbud om behandling,
men at man kan blive hjulpet videre til de rette kontakter, hvis man har men af sin
udsendelse.
Støtteforening
Veteranhjemmet har en støtteforening, der udover at rekruttere frivillige bl.a. har til formål
at virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter
ideen bag veteranhjemmet og vil bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende
får respekt, opbakning og anerkendelse.
Aktivitetsudvalg
Veteranhjemmets aktivitetsudvalg har bl.a. til formål at iværksætte og gennemføre aktiviteter,
møder, interne kurser m.v. i huset. Udvalget står for orientering og formidling af aktiviteter og
anden nyttig viden til værter og andre frivillige på værtsmøder ved udsendelse af
Nyhedsbreve og lignende.
Netværksgruppe for pårørende
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Der er oprettet en netværksgruppe for pårørende, der har til formål at sikre pårørendes
mulighed for at mødes med ligesindede i samme situation.
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