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Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
 
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, forebyggende 
arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå med praktisk hjelp, bistå 
ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO 
kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og familiestøttere. Disse har taushetsplikt og 
kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 
 
 
Teksten bør settes inn under punktet Skole og barnehage som illustrert:  
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Rune Meier (H) la fram følgende endringsforslag: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, disse må 
byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter mannskap. Evt. kan vi ta 
dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
Ved votering over endringsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene og tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas med følgende tillegg og endring: 
 

Tillegg: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, 
forebyggende arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå med 
praktisk hjelp, bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er 
ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og 
familiestøttere. Disse har taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 

 
Endring: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, 
disse må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter mannskap. 
Evt. kan vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 

 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 


