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FORSVARSMINISTEREN  

   8. januar 2015 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 15. december 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 51 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Hen-

riksen (DF). 

 

Spørgsmål nr. 51: 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange midler Danmark årligt bruger på veteranpolitikken?” 

 

Svar: 

Folketingets Forsvarsudvalg stillede den 14. april 2014 følgende spørgsmål nr. 213 til for-

svarsministeren: ”Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge der i alt bruges på vetera-

ner?”  

 

Den daværende Forsvarskommando blev anmodet om en udtalelse til brug for Forsvarsmini-

steriets besvarelse. Den daværende Forsvarskommando opgjorde de samlede omkostninger 

for 2013, som er seneste hele år, der kan laves en opgørelse for. 

 

Forsvarskommandoen oplyste i den anledning i sin helhed følgende:  

 

”Forsvarets samlede omkostninger til danske veteraner i 2013 er opgjort til ca. 221 mio. 

kr. og kan opdeles som vist i nedenstående tabel. 

 

Mio. kr., 2013 priser 2013 

Veteranindsats, herunder psykologisk behandling, socialrådgivning 

Job- og uddannelsesrådgivning, pårørende arrangementer,  

kontaktofficersordningen, drift af Veterancenteret mv. 

Udbetalte erstatninger, godtgørelser og pension 

 

 

159 

62 

Veteranindsatsen i alt 221 

Forsvarsudvalget 2014-15
FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 51
Offentligt



Der er i opgørelsen af drift af Veterancenteret medtaget afledte omkostninger for ca. 23 mio.kr. til hus-

leje, IT mv., der afholdes af andre myndigheder under Forsvaret. 

 

Det skal bemærkes, at dele af opgørelsen er baseret på skøn, da ikke alle aktiviteter i re-

lation til veteraner er registreret særskilt, ligesom der er flere aktiviteter med deltagelse 

af veteraner, der ikke udelukkende omfatter veteraner. Der knytter sig derfor en vis usik-

kerhed til opgørelsen. 

 

Veterancenteret har i 2013 modtaget ca. 10 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet i Sats-

puljemidler til ansættelse af beskæftigelseskonsulenter. Udgifter i medfør heraf er med-

taget i ovenstående opgørelse. 

 

Der er fremadrettet en betydelig usikkerhed om omfanget af erstatninger som følge af 

ændrede regler for anerkendelse af PTSD og dermed for udbetalingen af erstatninger. På 

nuværende tidspunkt findes der ikke tilstrækkelige statistiske oplysninger på området, og 

den største usikkerhedsfaktor er tilgangen i antallet af sager, herunder genoptagelse af 

tidligere afviste sager. Forsvarskommandoen har i årsrapporten for 2013 medtaget en 

hensættelse på ca. 600 mio. kr. til dækning af de fremadrettede forpligtelser. 

 

Der er i besvarelsen redegjort for de omkostninger, som Forsvaret har afholdt til hjælp til 

danske veteraner og dermed ikke de samlede offentlige udgifter til området. 

 

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været 

udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, 

men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, civile arbejdsmarked eller 

andet.” 

 

Supplerende oplyste jeg, at der i 2013, jf. finansloven § 12, anvendtes 9,5 mio. kroner til 

støtte af Fonden Danske Veteranhjems drift af tre veteranhjem, KFUM Soldaterhjems drift af 

soldaterhjem samt De Blå Baretters Kammeratstøtteordning.  

 

Endelig kan jeg oplyse, at forsvarsforligskredsen ved aftalen om organisering af ledelsen af 

Forsvaret af 10. april 2014 har besluttet, at der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2014-

2017 med henblik på at styrke indsatsen på veteranområdet. Forsvarsforligskredsen indgik 

endvidere ”Aftale om styrket indsats for de danske veteraner” 3. september 2014, hvoraf 

det fremgår, at der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2014 til etablering af nye veteranhjem 

og KFUM’s soldaterrekreationer samt udvidelse af eksisterende faciliteter, herunder køb af 

inventar, renovering mv. 

 

 



 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nicolai Wammen 


