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»Jeg har været ved verdens ende, og nu skal jeg være almindelig borger«
Citatet stammer fra en veteran, der var tilknyttet en neuropsykolog i København og viser, hvor langt der kan
være fra livet som udsendt til livet som borger i Danmark. Overgangen til en civil identitet med ansvar for
egen tilværelse er en stor omvæltning for nogle veteraner, der har været vant til at leve i et
kommandosystem.

Formål
Langeland Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens
ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres pårørende.
Langeland Kommunes veteranpolitik vil være rettet mod alle hjemvendte veteraner – bosat i Langeland
Kommune – med særlig fokus på de få af de hjemvendte veteraner, der har behov for hjælp til at komme
videre med hverdagen efter udsendelse. Det er hensigten, at Langeland Kommunes veteranpolitik skal
understøtte regeringens veteranpolitik ”Anerkendelse og Støtte”.
Langeland Kommunes veteranpolitik skal ses som et bidrag til, hvordan Langeland Kommune vil vise
anerkendelse til alle kommunens veteraner og deres pårørende og støtte de få af kommunens veteraner,
der har særligt behov for hjælp til at vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

Begrebet veteran
Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én
international mission.
Begrebet veteran omfatter ikke kun tidligere udsendte soldater, men omfatter ligeledes sundhedspersonel,
personel fra beredskabsstyrelsen, politibetjente eller andre, der har været udsendt.

Anerkendelse
Langeland Kommune anerkender veteranerne for den indsats, som den enkelte har ydet under udsendelse
og de pårørende for den opbakning og støtte, som de yder både før, under og efter udsendelserne.
Langeland Kommune markerer dette på Flagdagen den 5. september.

Hvad kan jeg få hjælp til?
For at sikre at den enkelte veteran får den rette hjælp, er det for Langeland Kommune vigtigt, at der ydes
en individuel sagsbehandling samt en konkret vurdering af, hvordan den enkelte bedst muligt kan hjælpes.
Derfor kan det være svært at lave en udtømmende oversigt over tilbudsmuligheder.
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Hverdagsmestring og social inklusion
I forhold til det sociale område kan der være behov for hjælp til en tilbagevenden til det civile liv og en
familie. Det kan handle om mestring af hverdagen og inklusion i nye sociale sammenhænge.
Hjælpen kan bestå af:
•
•
•
•
•
•

En helhedsorienteret udredning, der afdækker veteranens samlede livssituation og afklarer, hvilke
støttebehov veteranen, og dennes nærmeste, måtte have.
Særlig kontakt til skolevæsnet og dagtilbud hvis der er børn i familien
Formidling af kontakt til forsvarets Veterancenter
Kontakt til støttenetværk for veteraner og pårørende
Brug af det sociale tilbud i Langeland Kommune
Frivillige indsatser

Ved ledighed
Såfremt ledighed i forhold til arbejdsmarkedet er den væsentligste udfordring for veteranen vil der være
mulighed for at få:
•
•
•
•
•
•
•

En koordinerende sagsbehandler
En personlig jobformidler med særlig viden om veteraner
Vejledning i jobsøgning
Hjælp til udarbejdelse af CV
Vejledning i ansøgning om hjælpemidler og forskellige støtteordninger
Tilbud om virksomhedspraktik
En række tilbud under gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet

Indsatsen på Jobcentret vil være særligt tilrettelagt og der vil være et særligt fokus på de særlige
kompetencer, som den enkelte veteran har og har opøvet gennem sin indsats som udsendt.

Familien
Alle medlemmer i en familie bliver påvirket af de psykiske og/eller fysiske skader, veteraner pådrager sig
under udsendelse. Hertil kommer, at pårørende ofte oplever en angst for at miste et familiemedlem under
udsendelse. Der kan derfor være særlige behov for støtte til børn og familiens trivsel før, under eller efter
udsendelse. Her skal fokus være på, at såvel familiens børn som voksne bliver mødt med tilbud, der
matcher deres fælles og individuelle behov. Familien kan derfor også rette henvendelse til kommunen i
forbindelse med de sociale tilbud til veteranerne og få hjælp til de svære situationer.

Kontakt til støttenetværk
På baggrund af den enkelte veterans behov og ønsker kan Langeland Kommune hjælpe med at formidle
kontakt til forskellige netværk for veteraner og pårørende.
Der eksisterer en bred vifte af tilbud til veteraner fra organisationer og frivillige foreninger. Der findes mere
viden på hjemmesiderne www.veteranhjem.dk, og www.veteran.forsvaret.dk. Her findes endvidere
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oplysninger om forsvaret og samarbejdspartneres mange tilbud og muligheder samt de rettigheder, den
enkelte veteran og dennes pårørende har efter udsendelse.
Samarbejde og vidensdeling med både professionelle aktører og frivillige ressourcepersoner
Langeland Kommune ved, at kvaliteten i veteranindsatsen er afhængig af, at den bliver gennemført med
baggrund i viden og ikke på antagelser og myter.
Derfor vil kommunen samarbejde med offentlige aktører med specialviden inden for dette område.

Økonomi
Indsatserne i Langeland Kommunes veteranstrategi afholdes inden for serviceområdernes eksisterende
rammer, og der er således ikke afsat øremærkede midler til veteranstrategi. Dog vil Langeland Kommune
have fokus på praksis i forhold til det tværgående samarbejde både internt i kommunen og eksternt til
samarbejdspartner i forhold til veteraner.

Henvendelse
Er du veteran eller pårørende kan du henvende dig til jobcentret, som vil sikre, at der sker en videre
formidling i forhold til de individuelle behov.
Lisbeth Sundahl Holm
Jobcenter Langeland
Havnegade 118
5900 Rudkøbing
E-mail: lisuho@langelandkommune.dk
Tlf. 63 51 62 81
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