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Veteranplan 2019 - 2022 

 

Rådmannens innstilling: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas 
 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til Veteranplan 2019 - 2022  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok 18. mai 2017 at det skulle utarbeides en veteranplan for Gran kommune. 
NAV er en sentral aktør i veteranarbeidet både nasjonal og lokalt. Med bakgrunn i felles NAV 
kontor for Lunner og Gran ble Lunner kommune invitert med i arbeidet. Arbeidsgruppen har nå 
utarbeidet et forslag til plan som legges fram for behandling.  

 
Saksutredning 
Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok 18. mai 2017 etter en interpellasjon i sak 35/17: 
 
1. Kommunestyret i Gran etablerer en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til 
veteranplan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten 2017 
2. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter for skole, kommunehelsetjenesten og 
NAV 
3. Veteranorganisasjonene som er representert i kommunen inviteres til å delta i 
arbeidsgruppen 
 
NAV er en sentral aktør i veteranarbeidet både nasjonal og lokalt. Med bakgrunn i felles NAV kontor 
for Lunner og Gran ble Lunner kommune invitert med i arbeidet. Det har derfor tatt lengre tid enn 
vedtatt å få planen fram til politiskbehandling. 

Saksgang Møtedato 
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

           

Gran ungdomsråd             
Kommunestyret 21.02.2019 
Formannskapet 07.02.2019 
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Arbeidsgruppa har bestått av:  
Torild Østvær Rødstøl, avdelingsleder Nav Hadeland (leder)  
Solveig Olerud, kommunalsjef Lunner kommune 
Are Løken, kommuneoverlege Gran kommune 
Mette Nilsen Hole, ledende helsesøster Lunner kommune  
Marianne Granseth, leder psykisk helse Gran kommune 
 
Gruppen startet sitt arbeid 4.mai 2018. De har tatt utgangspunkt i regjeringens Handlingsplan og 
Oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» og Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal 
veteranplan». Gruppen har også sett på eksempler fra andre kommuners veteranplaner som ligger 
på Forsvaret.no. 
 
Det var tidlig viktig for gruppens arbeid å få informasjon og kunnskap fra forsvaret. Oberstløytnant 
Bjørnar Stivang i Forsvarets Veterantjeneste deltok på første møte, og ga god informasjon og 
inspirasjon for arbeidet. Norske veteraners interesse organisasjon (NVIO) Hadeland representert ved 
leder Tor Munkelien deltok på de to siste møtene, og kom med verdifulle bidrag og innspill i 
sluttfasen av arbeidet. Han uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet som var gjort og sluttproduktet 
på siste møte i arbeidsgruppen 10.januar 2019.  
 
For gruppen var det viktig å lage en plan som ville oppleves som nyttig for veteranene og deres 
familier, men også et oppslagsverk for kommunens tjenester som er omhandlet i planen. Gruppen 
ønsket at planen skulle være lettlest, mest mulig konkret og forpliktende. 
 
Det er i planen lagt inn en ny felles markering for veteranene 8. mai for Lunner og Gran kommuner. 
Planlegging og gjennomføring av markeringen bør skje i nært samarbeid med NIVO Hadeland. En 
felles markering anslås å ligge mellom 15 000 og 20 000 for de to kommunene til sammen. Utgiften 
kan deles etter folketall.   

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Planen har ingen økonomisk konsekvens utover kostnaden til felles markering 8. mai. Samla kostnad 
for de to kommunene anslås å ligge mellom 15 000 og 20 000 kroner. Fordelt etter folketall vi dette 
for Gran utgjøre mellom 9000 og 12 000.   
 
Bemanning 
Planen vil ikke påvirke kommunens behov for bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet JA 
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Eldrerådet JA 
Rådet for funksjonshemmede JA 
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ved å vedta en veteranplan vil kommunen  

 anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene og deres familie både før, under og etter 
internasjonal tjeneste for Norge. 

 gjøre det enklere for kommunene å utfylle sin rolle som primær tjenesteleverandør for 
veteraners behov i lokalsamfunnet. 

 skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteranene og deres familier blir møtt med 
gjennomgående kompetanse og forståelse. 

 Ha et opplysnings- og informasjonsdokument både for veteraner, kommunene og 
lokalsamfunnet. 

 
Forslaget til plan vil medføre en kostnad på mellom 9000 – 12 000 kroner. Dette er i forslag til vedtak 
foreslått finansiert innenfor budsjettområde 6.0 politiske organer.  Alternativt kan kostnaden vedtas 
løst innenfor et annet budsjettområde.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Planen skal gjøres kjent for de tjenester som er omtalt i planen, samt legges ut på kommunens 
hjemmeside. Planen sendes også til forsvaret og veteranorganisasjonene slik at de kan gjøre den 
tilgjengelig i sine kanaler. Planen lanseres på kommunenes felles markering 8. mai 2019.   
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


