
Forsvarsministeriet. København, den 30. september 2014.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde udgifter på op til
55 mio. kr. i 2014 med henblik på at styrke veteranindsatsen. Udgifterne i 2014 afholdes af den på
finansloven opførte bevilling på § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.) og § 12.23.21.
Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.).

b. Forsvarsforligskredsen bestående af Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 10. april 2014 indgået »Aftale om or-
ganiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017«, hvori der
bl.a. blev afsat 25 mio. kr. årligt med henblik på at styrke veteranindsatsen.

Den 3. september 2014 indgik forsvarsforligskredsen »Aftale om styrket indsat for de danske vete-
raner« vedrørende udmøntningen af de 25 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, som blev afsat med
aftalen af 10. april 2014. Endvidere afsættes i aftalen af 3. september 2014 et engangstilskud på 30
mio. kr. i 2014 til støtte i forbindelse med etablering af nye veteranhjem og KFUM’s soldaterrekrea-
tioner, f.eks. i Varde og Aarhus, samt udvidelse mv. af eksisterende faciliteter. Det fremgår endvide-
re af den politiske aftale af 3. september 2014, at evt. uforbrugte midler af engangstilskuddet på 30
mio. kr. i 2014 kan anvendes i 2015.

Det estimeres, at de samlede udgifter kan beløbe sig til op til 55 mio. kr. i 2014 med følgende for-
deling:
● Udgifter til støtte i forbindelse med etablering af nye veteranhjem og KFUM’s soldaterrekreatio-

ner samt udvidelse af eksisterende faciliteter, herunder køb af inventar, renovering mv. i størrel-
sesordenen ca. 30 mio. kr.

● Udgifter til »Veteraner med særligt behov for støtte« bl.a. ved beskæftigelsesprojekt i regi af Ve-
terancenteret, herunder støtte til ansættelse af omsorgsmedarbejdere, daglige ledere på veteran-
hjem/ressourcepersoner på soldaterrekreationerne og forøgelse af eksisterende støtte til den frivil-
lige indsats på ca. 11 mio. kr.

● Udgifter til »Idrætsprojekt« for tilskadekomne veteraner« på ca. 1 mio. kr.
● Udgifter til »Forskning« gennem nye forskningsprojekter, herunder internationalt forskningssam-

arbejde på ca. 2 mio. kr.
● Udgifter til »Støtte til pårørende og børn« bl.a. gennem oprettelse af børnesamtalegrupper og

PREB-kurser på ca. 8 mio. kr.
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● Udgifter til »Anerkendelse«, bl.a. ved tildeling af medaljer til veteraner udsendt før 2010 samt
støtte til informationscenter ved monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948 på
ca. 3 mio. kr.

Ovenstående udgør en estimeret fordeling. Der knytter sig en vis usikkerhed til den konkrete gen-
nemførelse af delinitiativer og projekter, hvilket kan nødvendiggøre en justering af fordelingen.

Udgifterne afholdes af den på finansloven opførte bevilling under § 12.23.10. Forsvarets Personel-
tjeneste med ca. 54 mio. kr. og § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste med ca. 1 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til at kunne igang-
sætte initiativerne for at styrke veteranindsatsen, jf. »Aftale om organiseringen af ledelsen af forsva-
ret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017« af 10. april 2014 og »Aftale om styrket indsats
for de danske veteraner« af 3. september 2014.

d. - - -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om tilslutning til at afholde udgifter på op til 55
mio. kr. i 2014 med henblik på at styrke veteranindsatsen. Udgifterne i 2014 afholdes af den på fi-
nansloven opførte bevilling på § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.) og § 12.23.21.
Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.).

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. september 2014

NICOLAI WAMMEN

/ Anders Jakobsen

Til Finansudvalget.
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