
 

 

 

Utvalget Nye Veteraner 

Når innsatsen ute gir utfordringer hjemme 

 

Et felles løft for nye generasjoner veteraner som blir skadet eller opplever utfordringer etter 

tjeneste. 

FORORD 

Forsvaret er ikke først og fremst fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Forsvaret er fremfor alt 

mennesker. Mennesker i samspill for å løse krevende oppdrag på våre vegne. Mennesker med 

lojalitet til nasjonen, oppdraget og avdelingen. Mennesker med lojalitet til makkeren, fast 

bestemt på å ikke svikte i kampens hete.  
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De fleste kommer hjem med nyttige erfaringer og større evne til å mestre krevende samspill. 

Noen få kommer hjem i kiste. Mange av oss opplever – helt normalt – å sove dårlig eller å 

være skvetten etter hjemkomst. For noen tar det tid å komme helt hjem, andre kommer aldri 

helt hjem og en del forstår dette først mange år senere. 

En generasjon etter at første kontingent dro til Libanon i 1978, forstod Norge for alvor hvor 

viktig det er å anerkjenne og ivareta sine veteraner skikkelig. Politisk vilje, innsats fra 

Forsvaret og berørte sektorer, de frivillige organisasjonene og kameratnettverket har løftet 

arbeidet til et nivå vi kan være bekjent av. Dugnaden er gjort, grunnlaget er lagt for å sikre at 

veteranene fra senere og nye oppdrag ikke skal behøve å stå i den samme kampen.   

Når vi nå ser at det ikke går så bra i Afghanistan blir det viktigere enn noen gang å holde fast 

ved at våre soldater, sammen med sivile aktører, har gjort en kjempejobb under vanskelige 

forhold. Manglende suksess og eventuelt nederlag er politikernes og generalenes ansvar. 

Kontinuerlig arbeid i tiårene som kommer, og nødvendig videreutvikling av veteranarbeidet for 

fremtidige generasjoner, handler til syvende og sist om å ivareta vår nasjonale selvrespekt. Det 

har vært en ære å få lov til å lede dette utvalget. Lærerikt og inspirerende.  

Jeg håper og tror tiltakene vi foreslår vil bidra til å rette opp eksisterende svakheter og utnytte 

nye muligheter. 

 

Robert Mood generalløytnant (p) 
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Rapport fra utvalget Nye Veteraner på oppdrag fra Veteranforbundet SIOPS.  
Offentliggjort 24.03.17 
Forsidefoto: © Erik Elden 

SAMMENDRAG 

Denne rapporten er et resultat av dialog og erfaringsutveksling i et utvalg med bred 

kompetanse på soldat- og veteranvirkeligheten. Fra ulike posisjoner, med nærhet til 

problemstillingene i mandatet har militære ledere, yngre veteraner og personer med erfaring 

fra hjelpe- og støttearbeid for veteraner identifisert utfordringer og muligheter. Anbefalte 

tiltak vil være viktige bidrag for å sikre dagens og morgendagens veteraner den hjelp og støtte 

de har behov for – og fortjener. 

Med Norges engasjement i Afghanistan har norske soldater stått i de hardeste kampene siden 

andre verdenskrig. Det er ingen tvil om at soldatene våre i langt større grad enn tidligere er 

utrustet og trent slik at de kan sendes i kamp og vinne. Nå som kamphandlingene ikke er like 

påtrengende som før, må vi ikke senke nivået. Soldater og avdelinger må være utrustet og 

trent for å gå i kamp hjemme eller ute på dagers varsel, som enkeltmann og samtrent avdeling. 

Forsvaret må sørge for at operativ evne forblir førsteprioritet. Her legges grunnlaget for god 

veteranivaretagelse. 

Forståelse av operativ evne må inkludere familieperspektivet og tilgang på psykologer 

tilknyttet avdelingene. Mental trening som skal til for å håndtere reaksjoner på stress, og 

systematiske tiltak for å lette overgangen fra soldatlivet til det sivile, må bli naturlige og 

viktige elementer i operativ evnetenkning. Dette er kanskje den mest fundamentale 

veteranivaretagelse. 

Sivilsamfunnets ansvar for oppfølging av veteraner som er skadet, eller får helseutfordringer 

etter tjeneste, må medføre et proaktivt hjelpe- og støttetilbud. Det er ikke rimelig å forvente at 

alle med hjelpebehov selv oppsøker hjelp og støtte. Det er dokumentert at psykiske 

belastningskader og helseutfordringer ofte erkjennes og oppdages lenge etter avsluttet 

oppdrag. Tydelige tilbud om hjelp og støtte i en tidlig fase må derfor forstås i et langsiktig 

perspektiv. For å lykkes med tidlig innsats, må veien til kompetansemiljøer for veteraner 

innenfor helse, arbeidsliv og familieverntjenester være kort, og veteranen må møte koordinert 

innsats fra hjelpeapparatet. 

Utvalget har identifisert 16 målrettede tiltak innen forebygging, proaktiv hjelp og støtte samt 

tiltak for å ta fatt i utfordringene før disse blir alvorlige helseplager og kroniske skader. 

Tiltakene er kategorisert innenfor områdene: forskning, Forsvarets oppfølging, helse, 

arbeidsliv, yrkesskade, helhetlig oppfølging og erstatningsordninger.   

1 UTVALGET 

Utvalget består av personer med stor operativ og praktisk erfaring relevant for nye 

generasjoner veteraner, og deres livssituasjon før, under og etter oppdrag. 

Utvalgsleder: 

Robert Mood, generalløytnant (p) 

Øvrige utvalgsmedlemmer: 

Anne Kristine Bergem, Leder norsk psykiatrisk forening 

Kjetil Bragstad, Afghanistan-veteran, nå jusstudent 

Per Elvestuen, Styreleder SIOPS  

Pan Farmakis, Advokat, Langseth advokatfirma DA 

Jon Ivar Kjellin, Sjef Sjøkrigsskolen 

Frank Cato Lahti, Balkan-veteran, POC i SIOPS’ likemannsnettverk 

Lars Lyster, Spesialrådgiver RVTS Øst 
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Veronica Nilsen, Afghanistan-veteran, nå politi 

Rune Wenneberg, Hærens sjefssersjant 

2 MANDAT 

Styret i Veteranforbundet SIOPS vedtok i møte 28.11.16 følgende mandat for utvalget Nye 

Veteraner: 

Utvalget skal utarbeide en plan for bedret veteranivaretakelse av ”Nye veteraner”  

(tjenestegjort etter 2002) som faller inn under SIOPS’ målgruppe. Utvalgets arbeid skal være 

forankret i organisasjonens formål og ta for seg: 

1) Hvilke utfordringer denne gruppen veteraner har – og hvordan disse utfordringene blir 

møtt i dag. Her bør det gjennomføres en kartlegging (eventuelt en plan på hvordan 

dette skal gjennomføres.) 

2) Hva som kan forbedres i eksisterende systemer. 

3) Hva SIOPS kan bistå med for å bedre ivaretakelsen av denne gruppen. 

Ut fra denne gjennomgangen skal utvalget legge fram forslag til: 

• Interessepolitisk arbeid: Tiltak på systemnivå og prioritering av disse. 

• SIOPS’ støttetilbud til enkeltveteraner/ pårørende i denne gruppen: Hvilke 

eksisterende SIOPS-tilbud kan fungere fint for denne gruppen, og hvilke nye/ justerte 

tilbud bør utvikles? Det kan gjerne gjøres en vekting av disse tilbudene. 

• Kommunikasjonstiltak: Hvordan SIOPS’ arbeid for og tilbud til veteraner skal nå ut til 

veteraner/pårørende i prosjektets målgruppe. 

3 UTVALGETS AVGRENSINGER  

Utvalget har ikke hatt som mål å dekke alle områder innenfor veteranivaretakelse av nye 

generasjoner veteraner, men har valgt seg ut sentrale områder hvor den samlede 

erfaringskompetansen i utvalget er stor.  

Tidlig innsats, målrettede tiltak for proaktiv hjelp og støtte, og tilbud som bidrar til å ta fatt i 

utfordringene før disse blir alvorlige helseplager og kroniske skader, har vært utvalgets 

prioritet. 

Utvalget har relatert mye av sitt arbeid til Regjeringens Oppfølgingsplan ”I tjeneste for 

Norge” i og utvalgets rapport foreslår en konkretisering av flere tiltak i denne. 

4 INNLEDNING 

Med Norges engasjement i Afghanistan har norske soldater stått i de hardeste kampene siden 

andre verdenskrig. Rundt 9 170 soldater har siden 2002 tjenestegjort eller er fortsatt i tjeneste 

i Afghanistan. I samme periode har Norge sendt soldater til over 40 andre operasjoner i blant 

annet Kosovo, Sudan, Sør-Sudan, Tsjad, Libya, Syria, Mali og Irak. Med stor sannsynlighet 

vil Norge også framover bidra med militære styrker i internasjonale operasjoner, og vi vil få 

flere soldater som får erfaring som intops-veteraner.  

Dette er kvinner og menn som har stilt seg til disposisjon for den norske stats interesser og 

politiske vedtak om hvordan nasjonen skal løse sine internasjonale forpliktelser. Ansvaret for 

at Norge sender militære bidrag ut i internasjonale operasjoner ligger hos de politiske og 

militære beslutningstagerne. Der ligger også ansvaret hvis den militære deltagelsen ikke gir 

ønskede resultat, eller man i ettertid ser strategiske feil som ble begått.  
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Soldatens ansvar er å yte innsatsen på bakken. Det er soldaten som tar risikoen for liv og 

helse, og som tar med seg opplevelsene og erfaringene videre i livet, etter at oppdraget er 

utført. 

Det påhviler Norge som samfunn, og de politiske og militære beslutningstagere, et stort 

ansvar for å følge opp de kvinner og menn som har tatt på seg oppdraget å reise ut i krig- og 

konfliktområder på våre vegne. 

En fremoverlent veteranpolitikk og et solid veteranarbeid må sørge for at dagens og 

morgendagens veteraner blir møtt med forståelse, aksept og tilbud om hjelp og støtte så tidlig 

som mulig hvis innsatsen ute gir utfordringer i ettertid. 

5 VETERANER ETTER 2002 

Vi vet både fra norske og utenlandske studier at det store flertall veteraner klarer seg godt 

etter tjeneste. Samtidig er det veteraner og pårørende som betaler en høy pris. Noen med livet. 

Andre med fysiske skader, og for mange flere psykiske skader. 

Det foreligger lite forskning spesifikt på veteraner som har tjenestegjort etter 2002. Det er 

stort sett Afghanistanundersøkelsen fra 2012 og Riksrevisjonenes rapport fra 2014 som gir oss 

en viss pekepinn på hvordan det står til med den psykiske helsen til veteranene og deres 

tilknytning til arbeidslivet. 

5.1 Psykisk helse og rus 
Afghanistanundersøkelsenii tar for seg den psykiske helsen til soldater som har tjenestegjort i 

perioden fra 2001 til 2011. Rapporten baserer seg på spørreskjemaer og 56,7 prosent av 

veteranene samtykket til deltagelse. Gjennomsnittlig tid siden endt tjeneste var 4 år. 

Undersøkelsen viser at 6,2 prosent av veteranene har moderate eller alvorlige stressplager, 7,3 

prosent har angstplager og 4 prosent depresjonsplager. Nesten 28 prosent av veteranene har 

alkoholforbruk som er risikofylt eller skadelig.  

Det er en kjensgjerning at mange veteraner søker hjelp for sine helseplager flere år etter at de 

har avsluttet tjenesten. Et viktig moment som bør vektlegges i forståelsen av skade- og 

sykdomsbildet til veteraner, er at psykiske senskader hos enkelte veteraner først oppdages og 

erkjennes etter flere år. 

I en nylig publisert studie ser man på hvordan Afghanistan-veteraner forholder seg til 

profesjonell psykisk helsehjelp (Johnsen & Bøe, 2016)iii. Undersøkelsen til Johnsen og Bøe 

viser at hele 72 prosent av Afghanistan-veteranene som klassifiserer til å ha en psykisk 

diagnose, ikke har søkt profesjonell hjelp. Denne undersøkelsen viser at det er stigma og 

barrierer mot å søke helsehjelp. Grunnene som veteranene oppgir for ikke å søke hjelp er 

blant annet ønske om å håndtere vanskene selv, og konsekvenser for karriere og senere 

utenlandstjeneste.  

Dette peker også Forsvarets sjefspsykiater Jon Reichelt på i sin bok «Håndbok i 

militærpsykiatri». Han skriver at veteraner ofte forsøker å løse problemene selv, at de har 

tenkt at plagene vil gå over, og at de har et ønske om å klare seg selv. Videre skriver Reichelt 

at soldater er trent til å være selvhjulpne og klare seg selv. 

Utvalget mener at denne type kunnskap må legges til grunn når man skal vurdere hvordan 

man best kan innrette et hjelpe- og støttetilbud for veteraner med psykiske skader og 

helseplager. 
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5.2 Tilknytning til arbeidsliv 
Ifølge Riksrevisjonens rapportiv fra juni 2014 mottok 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene 

arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Irak og 

Kosovo mottok de samme ytelsen.  

Utover denne rapporten foreligger det, så vidt utvalget kjenner til, ingen oversikt over 

hvordan overgangen til det sivile arbeidsmarkedet er for veteraner som slutter i Forsvaret. 

Både for individ og samfunn er det viktig med en satsning på veteraner og arbeidsliv. Det er 

veldokumentert at kontakten med arbeidslivet er viktig for den psykiske helsen. Samtidig går 

samfunnet glipp av store ressurser hvis veteraner havner på utsiden av arbeidslivet.  

Soldatyrket og den militære arbeidskulturen er svært annerledes enn det man finner i det sivile 

arbeidsmarkedet, og for veteraner som slutter i Forsvaret medfører overgangen til et sivilt 

arbeidsliv et stort karriereskift. Det er naturlig at flere veteraner vil ha behov for et godt 

springbrett for å sikre en smidig overgang til sivilt arbeidsliv.  

Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv, for å sikre at veteraner ikke 

dimitteres til arbeidsledighet og bidra til arbeidsrettede støttetilbud før veteraner havner 

permanent utenfor arbeidslivet. Veteraners tilknytning til arbeidsliv må også sees i 

sammenheng med hvordan utdanningsordningene i Forsvaret fungerer. Eksempelvis hvorvidt 

dimitterte veteraner har adekvat utdannelse og kompetanse for det sivile arbeidsmarkedet, 

eller om dette er noe det bør legges bedre til rette for, slik tiltak 7 i Regjeringens 

Oppfølgingsplan åpner for. 

5.3 Det profesjonelle hjelpe- og støttetilbud for veteraner 
Ivaretakelse av veteraner med behov for bistand 1 år etter tjeneste skal i all hovedsak foregå i 

sivilsamfunnet. Det ordinære, lokale hjelpeapparatet skal benyttes, og det er få tiltak som er 

rettet direkte mot veteraner. Et hederlig unntak er Kompetansemiljøet for veteraner NAV 

Elverum og veterankontakt Oslo/Akershus, hvor veteraner kan ta direkte kontakt og få råd og 

veiledning i NAV-spørsmål. I tillegg har Forsvaret og frivilligheten ulike støttetilbud, som 

skal fungere som et supplement til det ordinære hjelpeapparatet. 

Det er brukt mye ressurser på kompetanseheving i det sivile hjelpeapparatet, gjennom kurs for 

NAV-ansatte og helsepersonell, regionale fagnettverk og en pågående satsning på kommunale 

veteranplaner. 

Utvalget mener det er positivt at det sivile hjelpeapparatet generelt får økt kompetanse om 

veteraner, deres bakgrunn og behov. Samtidig er det viktig å undersøke hvordan denne 

kompetansen kommer til nytte for veteranen som trenger hjelp og støtte.  

5.4 Pårørendeperspektivet  
Pårørende, både familie og nære venner eller kollegaer er viktige støttespillere for veteraner 

som opplever utfordringer etter tjeneste. Dette peker også studien fra Johnsen&Bø på, hvor 

det vises til at den mest effektive måten å overkomme barrierer om å søke hjelp, er at familie 

og venner oppfordrer og motiverer veteranen til å søke hjelp. 

Utvalget mener at pårørendearbeidet må styrkes både i sivilsamfunnets oppfølging av 

veteraner, i Forsvaret og frivilligheten. Videre mener utvalget at vi må få mer kunnskap om 

barn av veteraner, og særlig hvordan barn og unge påvirkes av at deres foreldre eller andre 

nære relasjoner lever med psykisk skade eller helseplager etter tjeneste. 

5.5 Det økonomiske sikkerhetsnettet ved skade 
Siden midten av 2000-tallet har Norge gradvis utviklet en veteranpolitikk med rettigheter og 

støttetilbud til veteraner som lever med skader etter tjeneste i internasjonale operasjoner. 
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Veteraner som har tjenestegjort før dette ble satt på dagsorden, fikk i mange år svært 

mangelfull eller ingen oppfølging fra Forsvaret og samfunnet. Behovet for oppfølging og 

kompensering av manglende anerkjennelse og støtte har vært stort – og har naturlig nok vært 

med på å forme både rettigheter og støttetiltak. Den særskilte kompensasjonsordningen for 

psykiske skader (1978-2009), og erstatning for skader etter 2010 gjennom 

forsvarspersonelloven og forsvarsloven, er erstatningsordninger som gir en maksimal 

utbetaling på 65 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Mye av arbeidet med veteranivaretakelse har vært rettet inn mot veteraner som tjenestegjorde 

på 70, 80 og 90-tallet, og som har vært dårlige lenge. Utvalget mener at dette har vært, og 

fortsatt er, et viktig arbeid. Veteraner som har gått lenge med skader og helseplager har betalt 

dyrt for Norges internasjonale engasjement, og må anerkjennes både for innsatsen ute og for 

hvordan den enkelte har håndtert sin livssituasjon etter tjeneste. 

Utvalget mener samtidig at når det gjelder nye generasjoner veteraner så må vi tenke nytt om 

det økonomiske sikkerhetsnettet ved skade. At økonomiske rettigheter først slår inn når man 

har fått påvist en kronisk skade som følge av tjenesten og har blitt varig ufør, kan gjøre 

arbeidet med tilfriskning mer utfordrende. Utvalget mener at man må se på ordninger som 

trygger økonomien i den fasen hvor veteraner er i ferd med å falle ut av arbeidslivet.  

5.6 Problemstillinger 
Basert på utvalgets kontakt med veteranmiljøer og det som finnes av forskning på nye 

veteraner, er erfaringen at denne gruppen i mindre grad enn forventet benytter seg av 

hjelpeapparatets tilbud. Dette kan skyldes flere ting: 

- Hjelpetilbudet fremstår uklart. Tilbudet er fragmentert med mange instanser og nivåer 

å forholde seg til.  

- Psykisk helse er fortsatt tabubelagt. 

- Veteraner er bekymret for karrieremuligheter. 

- Hjelpe- og støttetilbud og det rettighetsbaserte sikkerhetsnettet for veteraner er i stor 

grad rigget for å svare på utfordringer hos veteraner fra tidligere misjoner. 

6 UTVALGETS ANBEFALTE TILTAK 

Utvalget har identifisert 16 målrettede tiltak innenfor forebygging, proaktiv hjelp og støtte, og 

tilbud som bidrar til å ta fatt i utfordringene før disse blir alvorlige helseplager og kroniske 

skader. Tiltakene er kategorisert innenfor områdene: forskning, Forsvarets oppfølging, helse, 

arbeidsliv, yrkesskade, helhetlig oppfølging og erstatningsordninger. 

FORSKNING 

Utvalget mener det trengs mer systematisk forskning og at resultatene må legge grunnlaget for 

tiltak. Tiltak 27 i Regjeringens oppfølgingsplan trekker frem sivile forsknings- og 

kompetansemiljøer. Utvalget mener dette er meget viktig da det er behov for mer uavhengig 

forskning. Når sivilsamfunnet har ansvaret for oppfølgingen, bør også sivile forskningsmiljøer 

forske på veteraner, ikke bare Forsvarets egne forskningsinstitusjoner. 

Tiltak 1: Utvalgets innspill til satsninger innenfor forskning: 

- Gjennomføre en kunnskapsoppsummering (Folkehelseinstituttet) 

- Det må bevilges FoU-midler målrettet mot veteraner. Forskningsmidler som er attraktive 

og tilgjengelige for sivile forskningsinstitusjoner. 

- 1-3 doktorgrader innenfor veteranforskning 

- Gjennomføre kartlegging av levekårsindikatorer på basis av registersammenstillinger. 



 

8 

Tiltak 2: Utvalgets innspill til forskningsprosjekter hvor målet er at resultatene skal legge 

grunnlaget for konkrete tiltak for målgruppen. 

- Hvordan er overgangen til sivilt arbeidsliv, helsesituasjon og andre levekårsindikatorer 

for veteraner som har sluttet i Forsvaret? 

- Hva er god forebygging og hva fungerer for å bringe folk tilbake etter skader og 

helseutfordringer raskest mulig? 

- Hvordan påvirkes barn av at en forelder eller annen nærstående har psykiske skader og 

helseplager etter tjeneste i internasjonale operasjoner? 

FORSVARETS OPPFØLGING 

Det er etter utvalgets syn ingen tvil om at soldatene våre i langt større grad enn tidligere er 

utrustet og trent slik at de kan sendes i kamp og vinne. Mange år i komplekse og krevende 

operasjoner i Afghanistan har motivert for viktigheten. Nå som kamphandlingene ikke er like 

påtrengende som før, må vi ikke senke nivået. Soldater og avdelinger må være utrustet og 

trent for å gå i kamp hjemme eller ute på dagers varsel, som enkeltmann og samtrent avdeling. 

Forsvaret må sørge for at operativ evne blir prioritet nummer 1. Her legges grunnlaget for god 

veteranivaretagelse.  

Forsvaret bruker måneder og år på å trene soldatene til tjeneste i krig- og konfliktområder. 

Utvalget mener at Forsvaret også må bidra med systematiske tiltak for å lette overgangen fra 

soldatlivet til det sivile. Mental trening som gir soldatene de verktøy som skal til for å 

håndtere reaksjoner på stress må operasjonaliseres og settes i system. Videre må Forsvarets 

oppfølging styrkes og struktureres slik at det kan spille en utfyllende rolle for det sivile 

helsevesenet og øvrig hjelpeapparat, også etter at 1-årsprogrammet er avsluttet. 

Formålet med tiltak 3 - 8 er å gi sjefer i Forsvaret konkrete verktøy; før, under og etter 

oppdrag. 

Mental trening  

Like naturlig som å trene på militære ferdigheter og vedlikehold av utstyr, må det være å ha et 

opplegg for mental trening som gir soldatene verktøyene som skal til for å håndtere reaksjoner 

på stress. Videre må avdelingene ha tilgang på familiekoordinatorer og avdelingspsykologer 

som kjenner avdelingen. 

Tiltak 3: Alle operative avdelinger i Forsvaret må ha et opplegg for mental trening som gir 

soldatene verktøyene som skal til for å håndtere reaksjoner på stress. De må videre få fullgod 

tilgang til familiekoordinatorer og avdelingspsykologer som kjenner avdelingen.  

Avdelingsadopsjon - alle skal tilhøre en avdeling 

Alle skal tilhøre en avdeling, også de som reiser ut alene. Personell som reiser ut og kommer 

hjem alene (kontraktører, observatører og personell på utlån til en avdeling) skal tilknyttes 

den mest relevante avdelingen og følges opp av denne. Mest relevant avdeling avklares i 

samråd med veteranen, og det er Forsvarets ansvar at avdelingsadopsjonen fungerer. Ved 

hjemkomst skal alle få kontaktdata, med navn og adresse til en personelloffiser i sin 

avdeling. 

Tiltak 4: Alle veteraner skal tilhøre en avdeling etter hjemkomst.  

Tilsetting i avdeling 

Utvalget mener at veteraner som er skadet har mye å tilføre Forsvaret. I tillegg til det 

militærfaglige har skadde veteraner erfaringer med de alvorlige konsekvenser oppdrag i 

internasjonale operasjoner kan ha. Dette kan være nyttig for avdelingen på flere måter, 

eksempelvis i forbindelse med opplæring og kursing. 
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Utvalget foreslår at skadet personell, både stadig tjenestegjørende og veteraner som har sluttet 

i Forsvaret skal tilbys en tilrettelagt stilling i avdelingen veteranen tilhører. Stillingen kan 

ligge i annen avdeling dersom dette er av faglig og geografisk relevans. 

Ved at leder legger til rette, og den ansatte gis nødvendig fleksibilitet, vil dette være en ressurs 

for avdelingen. Det må følge med en stillingshjemmel, slik at nyansettelser ikke forstyrrer 

årsverksressursene. Dette understreker at slike tilsettelser blir en vinn-vinn situasjon for 

veteran og avdeling. 

Tiltak 5: Skadet personell, både stadig tjenestegjørende og veteraner som har sluttet i 

Forsvaret skal tilbys en tilrettelagt stilling i avdelingen veteranen tilhører. Stillingen kan ligge 

i annen avdeling dersom dette er av faglig og geografisk relevans. 

Oppfølgingsbrev 

Tiltak 2 i Regjeringens Oppfølgingsplan omtaler den danske modellen med oppfølgingsbrev 

etter to, fem og åtte år. Utvalget mener at dette bør innføres også i Norge med visse 

tilpasninger, og foreslår følgene modell for oppfølgingsbrev: 

Avdelingen, på vegne av Forsvarssjefen, sender ut et brev til sine veteraner to år etter tjeneste, 

og deretter hvert femte år. Formålet med brevet er å takke for innsatsen og avklare om 

veteranen har behov for bistand som følge av tjenesten. Brevet må besvares og positiv respons 

på behov for bistand skal følges opp med nødvendige tilbud. (Brev som Det danske 

veterancenteret sender ut ligger vedlagt.) 

Tiltak 6: Alle avdelingssjefer sender et oppfølgingsbrev til sine soldater to år etter tjeneste, 

deretter hvert femte år. I brevet skal det etterspørres om veteranen har behov for bistand som 

følge av tjenesten, svar skal innhentes og positiv respons på behov for bistand skal følges opp 

med nødvendige tilbud. 

Reverse Bootcamp - Kurs for alle som slutter 

Utvalget mener at overgangen fra militært til sivilt liv bør komme inn som et fast kurstilbud til 

alle veteraner som slutter i Forsvaret. Kurs i form av ”Reverse bootcamp” bør prøves ut som 

forberedelse til sivilt liv. Kursets varighet, innhold og tilknytning til organisasjonen må 

utredes nærmere. 

Tiltak 7: Dimitterte veteraner skal få tilbud om en ”Reverse bootcamp” fra Forsvaret. Dette er 

et kurs som skal bidra til en smidig overgang til sivilt liv, og gi mulighet for videre hjelp og 

støtte til de som trenger det. 

HELSE Nasjonal Militær Poliklinikk (NMP) 

Utvalget oppfatter at mange veteraner, både stadig tjenestegjørende og veteraner som ikke 

lenger er i Forsvaret, får god hjelp og støtte fra NMP og underliggende institutt og team. 

(Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, IMPS og Regionale Stressmestringsteam, 

SMT). Dette er et viktig lavterskeltilbud til veteraner og et godt supplement til sivilt 

helsevesen. Samtidig etterlyser utvalget en tydeliggjøring av NMP sitt tilbud til veteraner som 

ikke lenger er i tjeneste. Utvalget mener at for denne gruppen skal NMP primært utrede for 

behandling i det sivile hjelpeapparatet og være et supplerende behandlingstilbud for disse. 

Spørsmål om årsakssammenheng og invaliditetsgrad skal kun vurderes i de tilfeller der dette 

er klart avtalt med veteranen som går til behandling. 

Tiltak 8: Nasjonal Militær Poliklinikk (NMP) sin rolle i møte med veteraner som har avsluttet 

sin tjeneste må avklares og tydelig kommuniseres til veteranen. 
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Digitale helseverktøy 

Digitale helseverktøy og ulike kommunikasjonsverktøy kan bidra til at veien med å søke og 

motta hjelp blir kortere. Det eksisterer per i dag flere internasjonale PTSD- 

/stressmestringsapplikasjoner for smarttelefoner, og en australsk stressmestringsapplikasjon er 

oversatt til norsk. I denne sammenheng bør man også se på muligheten for portaler og 

applikasjoner hvor avsender kan informere om hjelpe- og støttetilbud, og løsninger hvor 

helsepersonell og veteran kan kommunisere direkte med hverandre. 

Tiltak 9: Utvikling av digitale helseverktøy for informasjon og kommunikasjon direkte med 

veteraner bør utredes og koordineres med andre relevante applikasjoner. 

ARBEIDSLIV 

ARBEIDSLIV 

Både for individ og samfunn er det viktig med en satsning på veteraner og arbeidsliv. Det er 

veldokumentert at kontakten med arbeidslivet er viktig for den psykiske helsen. Samtidig går 

samfunnet glipp av store ressurser hvis veteraner havner på utsiden av arbeidslivet.  

Den danske veteranpolitikken er meget proaktiv når det kommer til arbeidsliv. Nylig ble det 

vedtatt en egen lov om jobbordning for veteraner. Loven skal understøtte oppgaven med å 

hjelpe veteraner å skaffe eller beholde arbeid. Loven inneholder to konkrete tiltak: 1) 

Veteraner med psykiske eller fysiske skader som følge av tjenesten gis fortrinnsrett til 

offentlige stillinger dersom veteranen besitter de nødvendige kvalifikasjoner. 2) Private 

arbeidsgivere som ansetter en fysisk eller skadet veteran kan søke om økonomisk 

kompensasjon på 50.000,- (Loven ligger vedlagt) 

Tiltak 10: Norge bør vurdere en tilsvarende jobbordning for veteraner med fortrinnsrett på 

offentlige stillinger og kompensasjon til private arbeidsgivere. 

YRKESSKADE 

Fra høsten 2016 ble behandling av yrkesskadesaker for veteraner sentralisert til NAV Familieog 

Pensjonsytelser (Oslo). Utvalget er kjent med at dette har medført en praksisendring i 

behandling av yrkesskadesaker, som ser ut til å gi det resultat at det er vanskeligere å få godkjent 

yrkesskade.  

Etter folketrygdloven er det krav om at yrkesskaden er meldt innen ett år etter at 

arbeidsulykken skjedde, eller at en yrkessykdom er meldt innen ett år etter at en ble klar over 

årsaken til sykdommen. Psykiske belastningsskader utviklet over tid er ikke forårsaket av 

"ulykke", og slike skader er heller ingen "sykdom". Meldefristbestemmelsen for yrkesskade i 

folketrygdloven passer derfor ikke til veteraners psykiske belastningsskader som er utviklet 

over tid. 

Det kan gjøres unntak fra meldefristen, men det ser ut til at NAV Familie- og pensjonsytelser 

i Oslo har innskjerpet tidligere praksis. Uavhengig av meldefristbestemmelsen, har utvalget 

også inntrykk av at NAV Familie- og pensjonsytelser i noen saker krever at det må foreligge 

tidsnære bevis for psykisk skade etter tjenesten for å få godkjent yrkesskade og at NAV har en 

for streng definisjon av kriteriene for PTSD, sammenlignet med andre psykiske 

belastningsskader påført som følge av tjenesten. Utvalget påpeker at det rettslig sett er uriktig 

med et absolutt krav om tidsnære bevis for å få godkjent en psykisk belastningsskade som 

yrkesskade, og at også andre psykiske belastningsskader enn PTSD skal gi grunnlag for å få 

godkjent yrkesskade.  
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Tiltak 11: Det må foretas en gjennomgang av regelverk og praksis, slik at folketrygdloven 

omfatter alle psykiske belastningsskader fra utenlandstjeneste. 

HELHETLIG OPPFØLGING 

Den norske modellen for veteranivaretakelse, hvor Forsvaret har det formelle ansvaret 1 år 

etter tjeneste og sivilsamfunnet deretter overtar, gjør det vanskelig å få oversikt over hvor man 

kan få hjelp. Utvalget mener det er viktig at veteraner får direkte kontakt med kompetansen i 

det sivile hjelpeapparatet, og at de ulike tjenestene er godt koordinert. 

Nasjonale kompetansemiljøer 

Kompetansemiljøet for veteraner NAV Elverum og herunder pilotprosjekt med  

Veterankontakt Oslo/Akershus (tiltak 13 i ROP), oppfattes av utvalget å være til stor hjelp for 

veteraner som har kontakt med NAV. Suksessfaktorer anses å være at disse tilbudene er 

proaktive opp mot Forsvaret og veteranmiljøer, og at veteraner kan kontakte disse direkte. 

Utvalget mener det er nødvendig med en styrking og videre satsning på NAVs 

Kompetansemiljø, særlig er dette viktig for å styrke NAVs oppgave med arbeidsrettet 

oppfølging. Videre anbefaler utvalget at helsevesenet og familieverntjenesten etablerer 

nasjonale kompetansemiljøer etter liknende modell. Innenfor helsevesenet anbefaler utvalget 

at man ser på mulighetene for å gjøre Oslo kommune sin Veterantelefon til et nasjonalt 

kompetansemiljø. For familieverntjenesten kan Familievernkontoret i Hamar, som allerede i 

dag jobber opp mot Forsvaret og 1årsprogrammet, være aktuelt som nasjonalt 

kompetansesenter. 

Disse miljøene må da være godt koordinerte for å kunne bistå veteraner som trenger bistand 

fra flere tjenester.  

Tiltak 12: Kompetansemiljøet i NAV må styrkes og det må opprettes nasjonale 

kompetansemiljøer etter tilsvarende modell innenfor helsevesenet og familieverntjenesten. De 

nasjonale kompetansemiljøene må samhandle, og veteraner og pårørende må ha mulighet for 

å kontakte kompetansen direkte. 

Krigsskadetillegg - trygging av økonomien i tidlig fase 

Utvalget mener det er viktig å trygge økonomien i den fasen hvor veteraner er i ferd med å 

falle ut av arbeidslivet. I de tilfeller hvor veteranen får tilkjent arbeidsavklaringspenger bør 

man samtidig få et krigsskadetillegg, basert på erklæring fra fastlege eller behandlende 

lege/psykolog. Krigsskadetillegget administreres av Statens Pensjonskasse (SPK), og vil 

komme i fratrekk ved en evt. senere tilkjent erstatning etter forsvarsloven og 

forsvarspersonelloven. 

Tiltak 13: Veteraner som har helseplager grunnet tjeneste og får tilkjent 

arbeidsavklaringspenger, bør gis et krigsskadetillegg administrert av Statens Pensjonskasse.  

Barn som pårørende 

Utvalget ønsker å rette oppmerksomheten mot barn og unge som pårørende til veteraner med 

psykiske skader og helseplager etter tjeneste. Det å få være sammen med andre barn og unge i 

samme situasjon, kan være en god støtte. Utvalget mener at barn- og unge som er pårørende 

til veteraner med psykiske skader og helseplager etter tjeneste, bør få et tilbud om 

samtalegrupper, ledet av fagpersoner innenfor psykisk helse og barn som pårørende. 

TILTAK 14: Barn og unge som er pårørende til en veteran med utfordringer etter tjeneste 

skal få tilbud om samtalegrupper ledet av en fagperson. 
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ERSTATNINGSORDNINGER 

Veteranene er dekket av det objektive erstatningsansvaret etter forsvarspersonelloven § 12 b.  

Bestemmelsen er videreført i forsvarsloven § 55, som ennå ikke er trådt i kraft.  

Forsvarsdepartementet uttalte i Ot.prp. nr. 67 (2008-2009) at det var departementets intensjon 

at personell som er skadet etter år 2000, skal få erstatningen utmålt etter protokoll av 16. mai 

2000 om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner, som knytter seg 

til lokal særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Maksimal erstatning etter 

bestemmelsen er 65 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Merutgifter og inntektstap  

Til tross for at de gode erstatningsordningene for krigsskader har som overordnet intensjon å 

opprettholde livskvaliteten til den skadde så langt det lar seg gjøre, kan det synes som om to 

grupper veteraner kommer uheldig ut. 

Dette gjelder veteraner som grunnet store fysiske skader har pådratt seg store merutgifter. 

Disse får i dag ikke full dekning etter yrkesskadeforsikringsloven. 

Det kan også være tilfeller hvor veteraner ikke får dekket sitt økonomiske inntektstap fullt ut, 

typisk veteraner som faller helt ut av arbeid i ung alder. 

Utvalget mener disse forholdene bør korrigeres og vi må gi åpning for å tilpasse erstatning og 

støtte til den enkelte ut fra hvor personen bor, det reelle støttebehovet, livssituasjon og 

muligheter til arbeid. 

Tiltak 15: Utvalget mener det er grunnlag for en gjennomgang av yrkesskadeforsikringsloven 

mht. veteraner med store merutgifter grunnet fysisk skade, og gjennomgang av de samlede 

erstatningsordninger for å sikre at alle får kompensert sitt fulle inntektstap. Utvalget legger til 

grunn at ordningen med erstatning tilsvarende 65G ved full uførhet grunnet skaden 

videreføres som i dag. 

Overføring av erstatningsutbetalinger fra FD til JD 

Uten at utvalget tar stilling til det faglige ansvaret for erstatningsordningen, mener utvalget 

det vil være hensiktsmessig at erstatningsutbetalingene overføres fra Forsvarsdepartementets 

kapittel 1700 post 21 "Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning", til 

Justisdepartementets kapittel 471 Statens erstatningsansvar, post 71 "Erstatningsansvar, 

overslagsbevilgning". Etter utvalgets mening hører et objektivt erstatningsansvar for skader 

påført under internasjonale operasjoner naturlig inn under de budsjettposter som dekker 

statens erstatningsansvar etter alminnelige regler. En overføring fra Forsvarsbudsjettet til 

Justisdepartementet vil være en synliggjøring av sivilsamfunnets ansvar for oppfølgingen av 

våre veteraner. 

Tiltak 16: Erstatningsutbetalingene etter det objektive ansvaret i forsvarsloven § 55 overføres 

til kapittel 471 Statens erstatningsansvar, post 71. 

7 KONKLUSJON 

Utvalget har i denne rapporten sett på hva som kan gjøres for å møte utfordringer hos 

veteraner på et tidlig tidspunkt, før utfordringer blir til alvorlige helseplager og kroniske 

skader. 

For det første mener utvalget at det er behov for mer forskning på veteraner. Både for å gi økt 

kunnskap om hvilke behandlings- og rehabiliteringstilbud som fungerer, og hvordan vi kan 

forebygge skader.  
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Videre er det klart for utvalget at tilbudet til veteraner med utfordringer må være mer 

proaktivt. Man kan ikke forvente at alle med hjelpebehov selv oppsøker den hjelp og støtte 

som trengs. En mer proaktiv holdning både innenfor forebygging og konkrete hjelpe- og 

støttetilbud er nødvendig. 

Skader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner er ofte knyttet til psykisk helse. 

Forsvaret har her et spesielt ansvar for å bidra til økt kunnskap og aksept for at selekterte og 

godt trente soldater kan få psykiske utfordringer i etterkant av utenlandstjenesten.  

Målet må være at dagens og morgendagens veteraner opplever at psykiske helseutfordringer 

både kan behandles og leves med. Og at jobben med å håndtere psykiske plager og leve med 

skader, er noe som man ikke står alene om.  

Utvalget anbefaler at Veteranforbundet SIOPS legger utfordringene og mulige forbedringer, 

som beskrevet i denne rapportens anbefalte tiltak til grunn for deres videre arbeid med nye 

veteraner. 

Utvalget vil bemerke at bevilgende myndigheter gjør en god investering ved å sikre 

Veteranforbundet SIOPS en trygg og forutsigbar finansiering. 

VEDLEGG: 

Brev m/svarskjema fra det Danske Veterancenteret. 

Lov om jobbordning for veteraner (Danmark) 

NOTER: 

 

i Regjeringens oppfølgingsplan ”I tjeneste for Norge”. Tilgjengelig på: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/FD/Dokumenter/DDS-

OppflgingsplanMaterie-kor3.pdf 

ii Afghanistanundersøkelsen 2012. Tilgjengelig på:  

https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/Afghanistanunders%C3%B8kelsen2012.pd 

f 

iii Johnsen, Grete E. & Hans Jakob Bøe (2016). Norske Afghanistanveteraner: Stigma, 

barrierer og helsehjelp. Tidsskrift for Norsk psykologforening. Tilgjengelig på: 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=471554&a=2 

iv Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.  

Tilgjengelig på: 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/20132014/IvaretakelseVeteranerInternasj

onaleOperasjoner.pdf 

 

Kære «NAVN» 

Nu er der gået et 

stykke tid siden 

du kom hjem fra 

udsendelse i 

international 

mission. Her har 

du sammen med 

dine kollegaer 

ydet en stor 
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indsats. Det gælder også for din familie og dine venner. Den indsats vil Forsvaret 

stadig gerne takke dig og dine pårørende for. 

Desværre er der enkelte, som oplever udfordringer efter en udsendelse. Hvis du 

har brug for støtte som følge af udsendelsen, vil Forsvaret gerne hjælpe, og du 

skal vide, at du kan få hjælp fra en socialrådgiver, psykolog og/eller 

beskæftigelsesrådgiver alt efter dine behov. 

Har du brug for hjælp, vil du blive kontaktet af en socialrådgiver. I enkelte tilfælde 

kan der gå op til et par uger, fra vi har modtaget dit svar, til du bliver kontaktet. 

Har du akut brug for hjælp, kan du døgnet rundt kontakte Veterancentret på 

telefon: 7216 3400. 

Vi ved, at det kan være ubelejligt, alligevel vil vi venligst bede dig svare på, om 

du ønsker at blive kontaktet eller ej. 

Du kan svare elektronisk på veteran.forsvaret.dk. Du finder kuvert-ikonet på 

forsiden. 

Det er meget vigtigt, at du gør det. Også selv om du ikke ønsker at blive 

kontaktet. For en sikkerheds skyld følger vi op på det, hvis vi ikke hører fra dig. 

Hvis du har været udsendt flere gange, modtager du et brev for hver udsendelse. 

Vi ved godt, at det kan blive til mange henvendelser fra os, men alligevel vil vi 

gerne bede dig om at svare hver gang. Vi håber du vil bære over med os. Vi 

arbejder på at få det lavet om. 

Du bedes svare senest fredag d. 27. november 2015. 

oberst chef for 

Veterancentret 

• 
Tilbuddet om støtte gælder hele livet. Hvis du ikke har behov for støtte lige nu, men får behov 

senere hen, kan du altid kontakte Veterancentret på telefon: 7216 3400 

• Her kan du få kontakt med en socialrådgiver eller psykolog indenfor arbejdstid 

• Uden for arbejdstid tager en socialrådgiver telefonen på: 7216 3400 

• De frivillige og faglige organisationer på Veteranområdet har også en række tilbud om støtte 

og vejledning. Find dem på forsvaret.dk/veteran 

Dato: 16. november 2015 
Sagsnr.: 2015/000088 Dok.nr.: 216820 

Veterancentret 
Garnisonen 1 
4100 Ringsted 
Tlf.: 7216 3400 Fax: 72819899 E-mail: vetc-myn@mil.dk www.forsvaret.dk/veteran 

Med venlig hilsen 

Jette Albinus 



 

 

 

  

Svarskrivelse  

«NAVN» 

«co» 

«VEJ» 

«POSTNR»«BY» «LAND» 

Jeg ønsker at blive kontaktet af en af Forsvarets socialrådgivere: 

JA: 

NEJ: 

Jeg kan kontaktes på dette telefonnummer eller mail-adresse: 

 

Veterancentret betragter din underskrift på denne svarskrivelse som et samtykke til, at der 

kan ske behandling, herunder opbevaring af dine oplysninger. 

Veterancentret opbevarer dine oplysninger om, hvorvidt du ønsker at blive kontaktet af 

socialrådgiver, så længe det er nødvendigt for at gennemføre den opsøgende indsats.  

Dette er for at sikre, at tidligere udsendte medarbejdere, der har forladt Forsvaret, er bekendt 

med de tilbud, som Forsvaret har til hjemvendte medarbejdere, i følge lov om behandling af 

personoplysninger § § 5 - 8. 

_________________________ 

               Underskrift 

LOV nr 1714 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. marts 2017 

Ministerium: Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften 

Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006735 Ingen 
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Lov om jobordning for veteraner 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

Formål og anvendelsesområde 

§ 1. Loven har til formål at styrke muligheden for beskæftigelse for veteraner med psykiske eller fysiske 

skader pådraget i forbindelse med udsendelse. 

Stk. 2. Som veteran anses i denne lovs forstand en person, der enten som enkeltperson eller i en enhed 

har været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets 

områder, og som i særlig grad har vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund 

af psykiske eller fysiske skader pådraget i forbindelse med en sådan udsendelse. 

Stk. 3. Arbejdsgivere kan hos Veterancenteret anmode om bekræftelse af, at en veteran er omfattet af 

stk. 2. Bekræftelsen fra Veterancenteret er en forudsætning for, at arbejdsgiveren kan give veteranen 

fortrinsret efter § 2 og opnå jobpræmie efter § 3. Bekræftelsen skal foreligge senest på tidspunktet for 

indgåelse af ansættelsesaftalen. 

Fortrinsadgang hos offentlige arbejdsgivere 

§ 2. Offentlige arbejdsgivere kan give kvalificerede veteraner omfattet af § 1, stk. 2, fortrinsadgang til 

stillinger, jf. dog § 1, stk. 3. 

Jobpræmie til arbejdsgivere 

§ 3. Arbejdsgivere bortset fra statslige arbejdsgivere, der ansætter en veteran omfattet af § 1, stk. 2, har 

ret til en jobpræmie på 50.000 kr., hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, jf. dog § 

1, stk. 3. Der udbetales kun præmie til den samme arbejdsgiver én gang pr. veteran. Stk. 2. Det er 

herudover en betingelse, 

1) at ansættelsesforholdet ikke har været afbrudt, og 

2) at den gennemsnitlige arbejdstid opgjort for perioden på 26 ugers ansættelse har været mindst 15 
timer om ugen. 

§ 4. Arbejdsgiveren ansøger Veterancenteret om udbetaling af jobpræmie. Veterancenteret kontrollerer, 

at betingelserne i § 3 for ret til præmie er opfyldt, træffer afgørelse herom og udbetaler præmien. 

Stk. 2. Arbejdsgiverens ansøgning skal vedlægges bekræftelse efter § 1, stk. 3, og dokumentation for 

ansættelsens varighed, omfang og påbegyndelsestidspunkt samt for, at ansættelsesforholdet ikke har 

været afbrudt. 

Stk. 3. Ansøgning kan tidligst indgives efter 26 ugers ansættelse, og senest 26 uger efter at perioden på 

26 uger, jf. § 3, stk. 1, er udløbet. 

Stk. 4. Til brug for administrationen af jobpræmieordningen efter denne lov kan Veterancenteret ved brug 

af personnummer få terminaladgang til indkomstregisterets oplysninger om løn, arbejdstid og ansættelsens 

start- og ophørstidspunkt, jf. § 7, stk. 1, i lov om et indkomstregister. Oplysningerne skal vedrøre en veteran, 

der er omfattet af lovens § 1, stk. 2, og for hvem arbejdsgiveren har ansøgt om udbetaling af en jobpræmie 

efter § 3. 
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Tilbagebetaling 

§ 5. En arbejdsgiver, der uberettiget har fået udbetalt jobpræmie efter § 3, skal betale beløbet tilbage, 

hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i 

øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget. 

Klagemuligheder 

§ 6. Veterancenterets afgørelser efter denne lov kan indbringes for Forsvarsministeriet, inden 6 uger 

efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. 

Stk. 2. Forsvarsministeriet kan se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, når der er særlig grund 

hertil. 

Ikrafttræden m.v. 

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 2017. 

Stk. 2. Loven finder anvendelse på ansættelsesforhold, der påbegyndes efter den 1. januar 2017. 

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ Claus Hjort Frederiksen 
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