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Veteranplan for Fauske kommune 
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 23.09.2020 

Innstilling til kommunestyret: 
Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 
 

 
Formannskap 23.09.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 087/20 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 

 
Kommunestyre 01.10.2020: 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 089/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Plan for personell som har deltatt i internasjonale tjenester (veteranplan) vedtas. 
Rådmannen ser til at det utarbeides en tverrsektoriell tiltaksdel (Del 2). Denne evalueres og 
justeres årlig. 

 
Vedlegg: 

03.12.2019 Veteranplan_des_2019 1428297 

 

Sammendrag: 
Det henvises til samarbeidet mellom Beiarn, Saltdal, Sørfold og Fauske kommuner om en felles 



veteranplan for Indre Salten. Fauske kommune har koordinert arbeidet. 
 
Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Dette omfatter 100 
operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 
40000 kvinner og menn bidratt til fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.  
 
Regjeringen iverksatte et arbeid for å bedre veteranenes posisjon som resulterte i St.meld. nr.34 «Fra 
vernepliktig til veteran» (2008-2009). Denne stortingsmeldingen skulle bidra til å skape større forståelse 
i samfunnet for veteranenes oppdrag, situasjon og behov.  
 
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» (2011-2013) og Regjeringens oppfølgingsplan av 2014 
konkretiserte og videreførte dette arbeidet.  
 
Handlingsplanen la derfor føringer for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personellet, 
mens oppfølgingsplanen bl.a. oppfordret kommunene til å ta et større samfunnsansvar ved å utarbeide 
kommunale veteranplaner 
 
Saksopplysninger: 
Det ble høsten 2018 vedtatt at det skal utarbeides forslag til veteranplan for Fauske (kommunestyresak 
116/18). 
 
Arbeidet med felles veteranplan har vært ledet av Rådmannen i Fauske. Arbeidsgruppen har bestått av 
følgende deltakere:  

· 1 representant fra hver kommune (valgt ut av rådmannen i kommunen) o  

Fra Saltdal kommune: Ronny Seljeseth, Rådmann   
Fra Beiarn kommune: Janne Berntsen, Fagleder kultur  
Fra Sørfold kommune: Bjarte Lindelid Andreassen, Ingeniør Geodata o Fra Fauske kommune: 
Lena Holmstrøm, Folkehelserådgiver (arbeidsgruppeleder)           

· 1 representant fra Norges Veteranforening for Internasjonale Operasjoner (NVIO), avdeling 
Salten: Hilde Nystad  

· 1 veteran/brukerrepresentant: Hans Petersen  
· 1 representant fra NAV: Rune Schjeldrupsen 

 
 

Saksbehandlers vurdering: 
Arbeidsgruppens mandat har vært å lage forslag til en plan for de fire aktuelle kommunene som gjelder 
ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste for Norge – med bosted i Indre Salten. 
Arbeidet anses som avsluttet og legges nå fram for endelig vedtak i kommunestyret. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


