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Veteraner er soldater og andre faggrupper – sygeplejersker, læger, politi, rådgivere mv. – som 
har været udsendt af den danske regering i en eller flere internationale operationer. Veteraner er 
med til at forebygge konflikter og krig og yder en særlig indsats for Danmark.  
 
Langt de fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig godt. En 
mindre gruppe veteraner oplever psykiske eller fysiske vanskeligheder som følge af deres 
udsendelse og har behov for støtte i mindre eller større omfang.  
 
Danmark har en national veteranpolitik, som sætter rammerne for, hvordan det danske samfund 
anerkender og om nødvendigt støtter veteraner og deres pårørende.  
 
Brønderslev Kommune ønsker med denne veteranpolitik at bakke op om de nationale initiativer 
på området og sætte fokus på den lokale anerkendelse og støtte til veteraner.  
 
 
Anerkendelse 
Brønderslev Kommune vil anerkende veteraner for deres indsats i internationale operationer. 
Udsendte påtager sig en særlig indsats på vegne af den danske stat – ofte under svære og 
risikofyldte vilkår. Det vil Brønderslev Kommune vise, at vi værdsætter gennem afholdelse af 
Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september hvert år.  
 
Anerkendelse af veteranernes indsats vil derudover ske i kommunens daglige arbejde og møde 
med veteraner, hvor Brønderslev Kommune vil være opmærksom på at udvise respekt for 
veteranernes særlige indsats. Kommunen vil også være opmærksom på de særlige kompetencer 
og erfaringer, som veteranerne har tilegnet sig i forbindelse med deres udsendelse. Jobcentret 
og UngeCentret vil være opmærksom på, at de faglige og personlige kompetencer, veteranerne 
har tilegnet sig, er værdifulde for det lokale arbejdsmarked.  
 
 
Støtte 
Brønderslev Kommune har et ansvar for at være opmærksom på de vanskeligheder, veteraner 
kan have som følge af deres udsendelse. Ved behov for hjælp vil kommunen iværksætte eller 
henvise veteraner til den nødvendige støtte. For nogle af de veteraner, som vender hjem med 
psykiske efterreaktioner, viser behovet for hjælp sig først efter et stykke tid eller efter flere år.  
 
Veteraner og pårørende, der har brug for hjælp, vil som udgangspunkt få støtte fra de 
eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre borgere. Jobcentret og UngeCentret vil 
derudover vejlede ledige veteraner om muligheden for at få støtte i Veterancentret. 
Veterancentret yder støtte og rådgivning til veteraner og deres pårørende både før, under og efter 
en udsendelse.  
 
I forhold til ledige veteraner tilbyder Veterancentret at deltage i veteranernes møder på jobcentret. 
Veterancentret tilbyder også gratis sparring, rådgivning og informationsmøder til sagsbehandlere 
i jobcentre. Brønderslev Kommune vil løbende sørge for, at sagsbehandlere i Jobcentret og 
UngeCentret er informeret om Veterancentrets tilbud.  
 
 
Samarbejde 
Den samlede veteranindsats løftes i fællesskab af stat, regioner og kommuner. Civilsamfundet 
spiller en vigtig rolle på veteranområdet og er værdifulde samarbejdspartnere.  
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Brønderslev Kommune bakker op om det frivillige engagement og har indgået en 
samarbejdsaftale på veteranområdet med foreningen Veteran Oasen. Foreningen arbejder for at 
etablere et værested og bofællesskab for krigsveteraner i Nordjylland. Via samarbejdsaftalen har 
Brønderslev Kommune forpligtet sig til at samarbejde med Veteran Oasen om blandt andet 
udarbejdelse af beskæftigelsesrettede forløb til veteraner.  
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