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Stange kommune gir tilslutning til Regional Veteranplan for Hedmarken. 
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Økonomiplan 2020-2023. 
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SAKSOPPLYSNINGER 

 

Sammendrag 

I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» oppfordres kommunene til å utvikle 

planer for å sikre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset 

tjenestetilbud. Ordfører og Rådmannsmøtet i Hamarregionen vedtok i møte den 3.4 2018 å 

utarbeide felles regional veteranplan for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. 

Hamar fikk oppdraget med å nedsette en arbeidsgruppe med aktuelle personer fra hver av de 

nevnte kommunene, NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Hamar 

og omegn) og Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen.  

Arbeidsgruppen har hatt tre møter gjennom høsten/vinteren 2018 og endelig forslag til plan 

ble ferdigstilt 8.1 2019.   

Informasjon med link til selve planen legges ut på kommunenes hjemmesider, jfr. anbefaling 

i planforslaget.  

Budsjett 

 Budsjett  

Støtte til husleie Kr. 50.000,-  

Støtte til 

veterandag 

Kr. 45.000,-  

Totalt Kr. 95.000,-  

Fordeling av 

kostnader 

  

Kommune Innbyggertall 3. 

kvartal 2018 

Fordeling kr.  

Hamar 31 156 Kr. 31.488,- 

Løten  7 664 Kr.  7.746,- 

Ringsaker 34 385 Kr. 34.751,- 

Stange 20 794 Kr. 21.015,- 

 

Rådmannens vurdering og konklusjon  

Rådmannen vurderer at en veteranplan vil være av betydning for innbyggere som har deltatt 

i internasjonale operasjoner -  både som anerkjennelse og som en veileder inn i 

tjenesteapparatet til de som sliter med ettervirkninger av tjenesten.   

  



Ved å gi økonomisk støtte til NVIO til leie av egnet lokale til sine aktiviteter vurderer 

rådmannen at det legges tilrette for et samlingssted som gir muligheter til selvhjelp gjennom 

kamerat- og familiestøtte i et sosialt fellesskap.   

  

Rådmannen anser planen som en naturlig forlengelse av samarbeidet mellom kommunene i 

regionen om det årlig 8. mai arrangementet (Veterandag) - et arrangement som organiseres 

av Hamar kommune der vertskapsrollen går på rundgang mellom kommunene.  

  

 

Vedlegg: 

Regional Veteranplan for Hedmarken 

 

 

 


