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1.0 Organisasjon 
1.1. Landsmøte 2018 
Landsmøte 2018 ble arrangert på SIOPS’ Info- og Ressurssenter i Kongens gate 3, Oslo 8. april 
 
1.2. Styret 
Styret har i Landsmøteperioden 2018/19 hatt følgende sammensetning: 
Leder:    Per Elvestuen 
Nestleder:   Morten Berg 
Styremedlemmer:  Knut Olav Wågsås, Ketil Blomlie, Knut Bendiksen, Anders Grindaker, Runar 

Karlsen, Hanne Kristine Haarseth Moe og Veronica Nilsen 
 
Varamedlem: Frank Sandbye-Ruud, Nicholas Heimgard Dreyer og Helge Horslund 
 
POC-tillitsvalgt: Arnstein Forodden (med møte- og talerett) 
 
Øvrige tillitsvalgte: 
 
Kontrollkomité: 
Leder: Bjørn Pettersen 
Medlem: Knut Jørgen Foss  
Varamedlem:   
 
Valgkomité: 
Leder:   Petter Kjendlie 
Medlemmer:  Tom Erik Løkken og Johnny Warholm   
Varamedlem:  Arnstein Forodden 
 

Styret har i landsmøteperioden hatt 7 styremøter, en styreworkshop og behandlet 71 saker. 
Styreverv og øvrige tillitsverv i organisasjonen baserer seg kun på frivillig innsats. Ingen tillitsvalgte 
mottar honorar. 

 

1.3. Administrasjon 
Administrasjonen i SIOPS har i perioden bestått av tre til fire fulltidsansatte. Generalsekretær Heidi 
Hovland Bergfald sluttet juli 2018 etter nesten seks år i stillingen. Rådgiver Gisle Bruknapp fungerte 
da som generalsekretær i 100% stilling til ultimo november 2018, deretter var han i pappa-
permisjon til medio febr 19, for så å være i 50% stilling til d.d. Rådgiver Ruth Helen Thorheim var i 
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100% stilling i 2018, men sluttet for nye utfordringer 31/12-18. Rådgiver Arne Ørum har vært ansatt 
i 100% stilling i hele perioden. Ny generalsekretær Øystein K. Wemberg startet i 100% stilling fra 
1/1-19, og ny rådgiver Marie Rolandsen startet i 100% stilling 25/2-19. Jan-Edgar Nilsen hadde et 
tre måneders engasjement (50%) i forbindelse med Veteranseilasen sommer 2018. 

Periodevis har det som omtalt vært varierende bemanning, og overlapp med nye medarbeidere. 
Dette har resultert i redusert kapasitet fra administrasjonens side ift normalen. Streng prioritering 
har derfor vært nødvendig, og flere oppgaver har ikke fått normal oppmerksomhet. Dog, har alle de 
viktigste aktiviteter og mestringsprosjekter blitt gjennomført med meget godt resultat, og vi har all 
grunn til å være godt fornøyd med resultatet. 

 

1.4. Lokaler; Kongens gate 3 – Grenseveien 82 og Kongens gate 9 

 
SIOPS måtte flytte ut av sine lokaler i Kongens gate 3 sommeren 2018, fordi eier ønsket å bruke 
lokalene til andre formål. Det ble inngått en 10- års leieavtale for nye lokaler i Kongens gate 9. 
Avtalen innebar leie av ett stort rom, og lokalet krevde derfor ny planløsning for kontorer, 
oppholdsrom, kjøkken og stort møterom til 100 personer. Det har derfor i perioder vært mye arbeid 
med oppussing fra snekker, rørlegger og elektriker. I tillegg er det nedlagt et betydelig antall timer 
med frivillig innsats fra flere skadde veteraner, ifm vasking, rydding, maling, snekring, flislegging 
mm, og vi er svært takknemlige for den støtten. 

Av flere årsaker ble oppussingen av KG9 forsinket høsten 2018, og lokalene ble ikke tatt i bruk av 
administrasjonen før 1. februar 2019. I den midlertidige perioden sommer 2018 – januar 2019 fikk 
SIOPS låne gratis lokaler på Helsfyr i Grenseveien 82.  
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Perioden juli 2018 til mars 2019 har derfor være krevende for administrasjonen, med midlertidige 
lokaler og to flytteprosesser. Dette har krevd mye ressurser, og har gått på bekostning av andre 
oppgaver. Leveranse- og oppfølgingsevnen for administrasjonen har derfor vært lavere enn 
normalt. 

Nye og større lokaler har krevd en del investeringer i form av oppussing samt nytt inventar. En del 
hadde vi fra før, noe har vi fått gratis, noe er kjøpt brukt, og noe er kjøpt nytt fra IKEA. 
Kostnadsrammen er søkt holdt på et fornuftig og nøkternt nivå. Men, når vi først får så nye og fine 
lokaler, så må det også legges godt til rette for fremtidsrettet bruk. Aktiviteter i form av 
temakvelder, debattmøter osv blir vektlagt, og det er viktig at skadde veteraner føler seg velkomne 
til å komme innom når de er i nærheten. KG 9 skal være en viktig møteplass for SIOPS. 

Det var formell åpning av Kongens gate 9 og nye SIOPS info- og ressurssenter den 12. mars 2019. 
Forsvarsministeren, ordfører i Oslo Kommune en lang rekke inviterte gjester markerte denne 
viktige begivenheten sammen med oss. Totalt var ca 120 personer tilstede, og med meget fin 
profilering. Lokalene gir SIOPS en helt ny mulighet for aktivitet og profilering i sentrum av Oslo.  

 

1.5. Frivillige 

 
 
En av de viktigste ressursene for organisasjonen er den betydningsfulle innsatsen som frivillige 
legger ned. Dette er uvurderlig for SIOPS, og flere prosjekter er kommet i stand på grunn av frivillig 
engasjement. Bidraget fra enkelte frivillige ifm oppussing av KG9 er allerede nevnt. 

Gjennom likemannsarbeidet Point of Contact (POC) bidrar ca 12-15 veteraner til konkret hjelp og 
støtte til mange av de veteranene som føler de står alene med sine utfordringer. Frivillige stiller opp 
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og holder foredrag og presentasjoner på vegne av SIOPS, og gjennom Veteranseilasen og 
dugnadsgjengen møter frivillige veteraner fra hele landet hverandre.  

I løpet av landsmøteperioden har prosjektet «Økonomisk Overblikk» blitt etablert der veteran og 
regnskapsfører Morten Berg bidrar med økonomisk veiledning. Dette prosjektet beskrives nærmere 
under kapittel 3.3 «Økonomisk Overblikk».  

SIOPS stiller lokaler til disposisjon for frivillige initiativ og samarbeider tett med andre veteran-
organisasjoner fra sak til sak. I Kongens gate 9 har pårørendeorganisasjonen «Hjemmesonen» fått 
fast kontorplass iht tildelingsbrev fra FVT for 2019.   

Styret i SIOPS ønsker å benytte anledningen til å takke alle frivillige og håper også at organisasjonen 
i årene framover kan stimulere til enda mer frivillig aktivitet.  

 

1.6. Medlemmer 
Det er et grunnleggende prinsipp for SIOPS at vi bistår alle som kontakter oss, uavhengig av om de 
er medlem eller ikke. Dette prinsippet gjelder også for de ulike aktivitetene vi tilbyr. Alle aktiviteter 
er åpne for veteraner i målgruppen. Foredrag, debatter og liknende arrangementer er åpne og 
gratis for alle interesserte.  

Dog er antall betalende medlemmer i underkant av 300, og det er ikke spesielt mye. Vi ønsker et 
høyere medlemstall, og jobber konkret for å verve nye medlemmer. Vi henstiller derfor til alle 
medlemmer om å bidra til å verve veteraner og støttespillere til å bli betalende medlem. 

 

1.7. Organisasjonens økonomi 
SIOPS har hatt et høyt aktivitetsnivå i perioden, til tross for varierende bemanning i 
administrasjonen og to flytteprosesser ut/inn av midlertidige og nye lokaler. Finere og bedre lokaler 
gir ny mulighet for å skape aktivitet og fokus på veteransaken, men det medfører også økte 
kostnader. Vi må derfor skaffe større inntekter utover tildelingen fra FVT, for videreutvikling av 
SIOPS’ Info- og Ressurssenter. Dette blir høyt vektlagt i kommende periode.   

FVT hadde gitt ekstra tildeling til oss i 2018 som et konkret bidrag til både økt husleie og oppussing 
av kongens gate 9. Styret er fornøyd med årsresultat for 2018, som er i tråd med budsjett-
forutsetningene for 2018 og med landsmøtets vedtak om å kunne bruke 300 000kr av 
formålskapitalen ifm oppussing av Kongens gate 9. Det henvises konkret til sak 5 og 6 for hhv 
resultatregnskap 2018 og budsjett 2019 for nærmere informasjon om økonomisk status. 

 

1.8. Ny webside for SIOPS 
Det har i lang tid vært arbeidet med å få på plass en ny webside for SIOPS på internett. Firmaet 
Kitchen reklamebyrå har hatt oppdraget. Prosjektet har sin opprinnelse tilbake til 2017, men har 
blitt forsinket en rekke ganger grunnet langtids sykemelding for nøkkelpersoner i vårt prosjekt hos 
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leverandøren. Det er spesielt grafisk animasjon som har vært etterspurt fra vår side, for at 
veteraner som trenger bistand og pårørende, skal kunne finne god og lett tilgjengelig informasjon. 

Det er nå satt ny fart i prosjektet, og det har vært møte med leverandøren medio mars 2019. 
Ambisjonen nå er at vi går «live» med ny nettplattform rett i forkant av årsmøtet http://siops.no/ 

 

2.0. Interessepolitisk arbeid 
Organisasjonen har i løpet av landsmøteperioden hatt tett kontakt med politikere, embetsverk, 
direktorater, etater og relevante organisasjoner. Nedenfor følger en oversikt over all kontakt med 
nevnte aktører i løpet av landsmøteperioden.  
 

• 22/03/18 Møte med Forsvarets Veterantjeneste (FVT) og Forsvarsdepartementet (FD) 
•  05/04/18 Møte med FD 
• 23/04/18 Møte med Helsedirektoratet 
• 25/04/18 Brev til FD 
•  04/06/18 Høring om klageadgang for veteraner skadet etter 2010 i utenriks- og 

forsvarskomiteen 
• 06/06/18 Møte med FVT 
•  07/06/18 Møte med Feltprestkorpset 
•  11/06/18 Veteranforum 
•  13/06/18 Møte RVTS Vest 
•  02/07/18 Brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 
•  11/09/18 Møte med RVTS Øst 
•  12/09/18 Brev til FD 
•  05/10/18 Møte med Rødt 
•  16/10/18 Høring om Statsbudsjettet for 2019 i arbeids- og sosialkomiteen 
•  17/10/18 Høring om Statsbudsjettet for 2019 i utenriks- og forsvarskomiteen 
•  18/10/18 Høring om Statsbudsjettet for 2019 i helse- og omsorgskomiteen 
•  24/10/18 Møte med FD 
•  01/11/18 Møte med Høyre 
•  01/11/18 Møte med ombudsmannen for Forsvaret 
•  03-04/12/18 Veteranforum 
•  25/01/19 Møte med Forsvarets Fellestjenester 
•  28/01/19 Møte med FVT 
•  29/01/19 Møte med FD 
•  06.03/19 Møte med FD 
• 19/03/19 Møte med Forsvarsstaben/HR 
•  20/03/19 Veteranforum 
•  20/03/19 Møte med FD 
•  26/03/19 Møte med Venstre  
•  03/04/19 Møte med FVT/kommunikasjon 
•  02/04/19 Møte med Kunnskapsdepartementet 
• 04/04/19 Møte med ombudsmannen for Forsvaret 
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2.1 Økonomi og erstatning 
2.1.1 Utfordringer knyttet til kompensasjons- og erstatningsordningene  
SIOPS har i løpet av de siste to-tre årene uttrykt dypt bekymring for det vi mener er en 
innstramming hos både Statens Pensjonskasse (SPK) og NAV når det gjelder innvilgelse av 
erstatning/kompensasjon. Vi har vært vitne til at medisinske sakkyndige rapporter som fastslår at 
det er en sammenheng mellom veteranens tjeneste og veteranens psykiske plager. Videre har vi i 
løpet av den samme perioden erfart at foreldelse hos SPK og streng praktisering av meldefrist hos 
NAV er et gjennomgående tema i mange saker. Avisen Klassekampen hadde en større artikkelserie 
om dette temaet i 2017 der det kom fram at så mange som 87 % av veteranene får avslag på sine 
søknader om erstatning hos SPK. Gjennom landsmøteperioden har dette vært problemstillinger 
SIOPS har hatt høyt oppe på agendaen, og vi ser nå fram mot konklusjonene til arbeidsgruppa som 
arbeider med å gjennomgå om erstatning- og kompensasjonsordningene fungerer etter 
intensjonen.   

En annen sak, knyttet til erstatning, som har hatt høy prioritet i landsmøteperioden har vært 
arbeidet med å sikre muligheten til å klage på avslag på erstatning for veteraner skadet etter 2010. 
Gjennom grundig og kontinuerlig interessepolitisk arbeid, spilte SIOPS en viktig rolle i arbeidet som 
førte til at Stortinget i november 2018 snudde i denne saken, og sikret klageadgang for alle 
veteraner uavhengig av når de ble skadet.   

SIOPS’ arbeid knyttet til evalueringen av kompensasjons- og erstatningsordningene og sikring av 
klageadgang for veteraner skadet etter 2010 diskuteres mer inngående i avsnittene nedenfor.  

 

2.1.2 Evaluering av kompensasjons- og erstatningsordningene 
I forlengelsen av de innstramminger vi har vært vitne til i saksbehandlingen hos SPK og NAV 
påpekte SIOPS ovenfor Stortinget i 2017 at det burde nedsettes et utvalg som evaluerer om dagens 
erstatnings- og kompensasjonsordninger fungerer etter intensjonen. Stortinget lyttet den gang til 
SIOPS og i Innst 7. (2017 -2018) fra utenriks- og forsvarskomiteen står det: 

”Komiteen viser til regjeringens arbeid for veteraner gjennom handlingsplanen og 
oppfølgingsplanen for veteraner, og komiteens gjentatte støtte til dette arbeidet. 
Veteranforbundet SIOPS etterlyser i sitt høringssvar en ny tverrdepartemental veteranplan 
som blant annet kan styrke samarbeidet mellom Forsvaret og ulike instanser i 
hjelpeapparatet. Veteranforbundet tar også opp problemstillingene knyttet til 
erstatningsordningene og viser til at disse behøver ny vurdering, særlig 
kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader. Det etterlyses en utredning for å 
se på erstatningsordningene. Komiteen støtter innspillene og håper regjeringen vil vurdere 
disse tiltakene”.  

Gjennom vinteren og våren 2018 etterlyste både Stortingspolitikere og SIOPS hvordan regjeringen 
skulle følge opp denne føringen fra Stortinget, og sommeren 2018 besluttet Forsvarsministeren at 
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skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skal gjennomgå de eksisterende erstatnings- og 
kompensasjonsordningene. Mandatet til gruppen fremkommer i notat fra FD som gjengis nedenfor: 

“Arbeidsgruppen ledes av en ekstern jurist, oppnevnt av Forsvarsdepartementet. Arbeidsgruppen 
skal videre bestå av representanter fra KMD, ASD, FD og Forsvaret, samt en representant fra 
henholdsvis personell- og veteranorganisasjonene. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av 
Forsvarsdepartementet. Arbeidsgruppen skal:  

• Foreta en gjennomgang av de allerede eksisterende erstatnings- og 
kompensasjonsordningene for veteraner   

• Gjøre en vurdering av om disse fungerer etter intensjonen   
• Vurdere behovet for å gjøre endringer i dagens erstatnings- og kompensasjonsordninger, 

med en konkretisering av forslag til endringer  
• Vurdere om det kan være hensiktsmessig å endre navnet på noen av dagens ytelser ut fra 

en vurdering av hensynet til anerkjennelse for denne personellgruppen  
• Vurdere behovet for en klageordning for veteraner som får saken sin behandlet etter 

forsvarsloven § 55.  

Eventuelle forslag til endringer i dagens regelverk skal ikke innebære en merkostnad for Staten. 
Arbeidsgruppen skal avgi rapport til Forsvarsdepartementet innen 1. juli 2019”. 

SIOPS stiller seg sterkt kritisk til formuleringen om at eventuelle forslag til endringer i dagens 
regelverk ikke skal innebære en merkostnad for staten og kommer til å ta dette videre inn i 
arbeidsgruppen. 

Advokat Pan Farmakis er fast møtende medlem og representerer SIOPS og Veteran møter veteran i 
arbeidsgruppa. Styremedlem i SIOPS, Anders Grindaker, er vara og representerer de samme to 
organisasjonene. 

 
2.1.3 Arbeidet med å sikre klageadgang for veteraner skadet etter 2010  
Den 7. april 2018 ble SIOPS intervjuet av Klassekampen om forskjellsbehandling av veteraner skadet 
før og etter 2010. Veteraner som har blitt skadet mellom 1978 og 2010 faller inn under den 
særskilte kompensasjonsordningen og kan påklage avslag fra SPK kostnadsfritt til en egen 
klagenemnd. Soldater skadet etter 2010, som falt inn, Forsvarsloven § 55, hadde imidlertid ikke 
denne muligheten og måtte ta saken sin inn for domstolene dersom de ønsket å klage på avslag. 
Veteranen måtte da bekoste alle utgifter til advokatbistand for egen regning. På bakgrunn av denne 
reportasjen fremmet Partiene Rødt og Sosialistisk Venstreparti hvert sitt representantforslag som 
vil gi veteraner skadet etter 2010 muligheten til å påklage avslag fra Statens Pensjonskasse.  

4. juni ble det avholdt høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite der SIOPS deltok. I forkant av 
høringen hadde Organisasjonene SIOPS, NVIO, NOF, BFO, NTL Forsvaret og Parat Forsvaret skrevet 
en uttalelse der vi oppfordret samtlige partier på Stortinget til å stemme for 
representantforslagene. I tillegg til SIOPS var Norges Offisersforbund (NOF), Norges Veteranforbund 
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for Internasjonale Operasjoner (NVIO), ombudsmannen for forsvaret og advokat Anne-Lotte 
Guldbrandsen på høringslista. Samtlige påpekte den dype urettferdigheten det er at en gruppe 
veteraner har mulighet til å påklage avslag fra Statens Pensjonskasse, mens en annen gruppe 
veteraner ikke har det. 

Utenriks- og forsvarskomiteen leverte sin innstilling leverte den 31.08.18, og der fremkommer det 
tydelig at veteraner skadet etter 2010 må sikres muligheten til å klage på avslag om erstatning. 
Innstillingen fra komiteen ble debattert og votert over i Stortinget 27.11.18 og det ble vedtatt å 
etablere en klageordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2010 og 
har pådratt seg psykiske skader i slike operasjoner. Med samme flertall vedtok Stortinget at 
veteranorganisasjonene skal involveres i utarbeidelsen av klageordningens innretning. Etablering av 
klageordningen forutsettes å inngå i mandatet til den eksternt ledede arbeidsgruppen nedsatt av 
Forsvarsdepartementet.  

SIOPS har ved en rekke anledninger tidligere påpekt urettferdigheten og den svekkede rett-
sikkerheten som veteraner skadet etter 2010 har hatt, og er meget fornøyd med resultatet som 
denne saken har fått. Vi håper dette vedtaket markerer slutten på å forskjellsbehandle veteraner 
basert på når de har tjenestegjort.  

 

2.1.4 Krigsskadepensjon 
I løpet av landsmøteperioden har organisasjonen opplevd at krigsskadepensjon som beklageligvis 
ønskes avist av Forsvarsministeren. Regjeringen har etter sigende arbeidet siden 2014 med å 
utarbeide en mulig modell for krigsskadepensjon. SIOPS har ved en rekke anledninger etterlyst 
status for dette arbeidet hos den politiske ledelsen i FD og ASD. Nå kan det virke som om dette 
arbeidet er lagt helt på is. I et brev til veteranorganisasjonen datert 02.07.18 meddeler 
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen veteranorganisasjonene at regjeringen har konkludert med at 
det ikke skal igangsettes en egen utredning av en ny ytelse for militært personell i form av en 
tjenestebasert krigspensjon. SIOPS er meget skuffet over at FD konkluderer på denne måten uten 
en offentlig debatt - fem år etter at regjeringserklæringen fra 2013 slo fast en modernisert form for 
tjenestebasert krigspensjon skulle utredes. 

Under høring i utenriks- og forsvarskomiteen den 17.10.18 tok SIOPS opp at krigsskadepensjon må 
være et tema i evalueringen av kompensasjons- og erstatningsordningene som begynner vinteren 
2019. Vi opplevde at krigsskadepensjon var et tema som engasjerte flere politikere, og SIOPS har 
begynt arbeidet med å lage et forslag til en god modell for en modernisert form for 
krigsskadepensjon. Det nevnes avslutningsvis at SIOPS har fremmet forslag om utredning av en 
eventuell krigsskadepensjon inn i FD’s arbeidsgruppe som nå ser på erstatnings- og 
kompensasjonsordningene. Dette arbeidet er pågående i FD arbeidsgruppe. 
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2.2 Helse 
Den 18.10.17 deltok SIOPS på høring i helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet 
for 2019. Under høringen var hovedbudskapet myndighetens manglende satsing på 
kompetanseheving for leger og psykologer om veteraners psykiske helse. Representantene i 
komiteen viste stor interesse for vårt høringsinnlegg og det vare en rekke spørsmål og 
kommentarer fra stortingsrepresentantene.  

Den 12.12.118 leverte helse- og omsorgskomiteen sin innstilling om bevilgninger på Statsbudsjettet 
for 2019 under helse- og omsorgsdepartementet, og der kom det fram at komiteen tok våre innspill 
inn i sine merknader til Statsbudsjettet og bevilget midler til vårt kurs “Veteraners psykiske helse”. 
Helse- og omsorgskomiteen skriver i sin innstilling til Stortinget: 

“Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, 
foreslår at kap. 765 post 75 økes med 150 000 kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag og 
bevilges med 220,039 mill. kroner». 

Flertallet viser til at kompetansen og kunnskapen blant landets fastleger og psykologer om 
veteraners psykiske helse ikke er tilfredsstillende. Veteranforbundet SIOPS har derfor siden 2015 
selv arrangert meritterende kurs for leger og psykologer. Kursmodulene er utviklet og holdes i 
samarbeid med ledende fagfolk. Flertallet støtter arbeidet med en slik kurspakke. Flertallet ber 
derfor om at det øremerkes 150 000 kroner til kursmoduler for veteraner i 2019, noe som vil gi 50 
kursplasser. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti i 
forliket har funnet midler til Veteranforbundets kurs for leger og psykologer. Disse medlemmer 
støtter en slik prioritering og viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett”. 

Et styrket helsetilbud for veteraner er et av SIOPS' prioriterte interessepolitiske mål, og da er det 
særdeles viktig at dette kommer på dagsorden i budsjettet til et "sivilt" departementet. Dette er 
første gang vi opplever at komiteen har avsatt midler til et konkret tiltak som SIOPS har bedt om. 
Dette er en viktig politisk seier og ikke minst en stor motivasjon for vårt videre arbeid i forhold til å 
bedre helsetilbudet til veteraner. SIOPS mener at dette er et kurset bør driftes som et fast tilbud. 
Det er viktig at sivile leger og behandlere har kompetanse på veteraners psykiske helse når de 
møter de som trenger støtte og oppfølging. 

Avslutningsvis nevnes på dette punk at SIOPS fikk tildelt kr 200 000 fra FVT som en ekstraordinær 
tildeling i februar 2019, og som SIOPS akseptere i brev datert 28/2-19. Pengene for dette tiltak er 
derfor allerede mottatt.  

 

2.3 Behov for videreføring av veterankontakt i Oslo og Akershus 
Den 01.07.18 ble stillingen som Veterankontakt Oslo og Akershus avviklet. Denne stillingen er tiltak 
13 i oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge", en plan som er vedtatt videreført ut 2019, men uten 
at det er avsatt midler til denne viktige stillingen. Snarere enn å avvikle et slikt tiltak, burde Arbeids- 
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og velferdsdirektoratet gjennomføre en grundig evaluering av dette pilotprosjektet og se på 
mulighetene for at flere landsdeler kan få en Veterankontakt i NAV som veteraner kan kontakte 
direkte. Et stort antall tilbakemeldinger viser at Veterankontakter i NAV trengs. 

Etter at det ble kjent at stillingen som Veterankontakt i Oslo og Akershus skulle nedlegges mottok 
SIOPS et stort antall tilbakemeldinger fra veteraner og deres pårørende, om hvor stor betydning 
veterankontakten i Oslo/Akershus har hatt for dem. Her ble det trukket fram at hjelpen fra 
veterankontakten har bidratt positivt til kontakten med lokalt NAV kontor og vært en god støtte for 
enkeltmennesker i møte med NAV. Flere meldte om bistand til å komme i behandling, eller støtte i 
møte med arbeidsgiver vedr. tilrettelegging på arbeidsplassen. Tidlig innsats og effektiv 
samhandling er sentralt for å nå frem til yngre veteraner. Tilbakemeldingene vi har mottatt tyder på 
at ordningen med Veterankontakt i NAV er meget positivt for å nå disse målsetningene. SIOPS 
mener derfor at denne ordningen bør videreføres.  

I forbindelse med denne saken har vi sendt brev til NAV-direktøren med kopi til Forsvarsminister og 
Arbeids- og sosialminister der vi ber om NAV om å videreføre stillingen. Dette tok vi også opp under 
vært innlegg i høringen om Statsbudsjettet for 2019 i arbeids- og sosialdepartementet den 
16.10.18. Per dags dato er det ikke avklart hva som vil skje med tanke på denne stillingen og SIOPS 
er i dialog med utøvende myndigheter for å få revitalisert stillingen som veterankontakt i Oslo og 
Akershus.  

SIOPS fremsendte sine erfaringer for denne konkrete stillingen til FD pr 1. mars 2019, ifm at ASD 
har en pågående prosess for å ta sin endelige beslutning i saken. 

 

3.0. Arbeid for veteraner 
3.1. Rådgivning/SIOPS’ Info- og Ressurssenter  
SIOPS’ Info- og Ressurssenter har siden etableringen i 2015 vært et godt kjent møtested for veteraner 
og andre som er interessert i veteransaken. I tillegg til at det arrangeres en rekke ulike arrangementer 
og foredrag har vi gjennom etablering av SIOPS’ Info- og Ressurssenter lykkes å skape et lett tilgengelig 
tilbud for veteraner. Veteraner som administrasjonen er i kontakt med oppfordres alltid til å komme 
innom SIOPS’ Info- og Ressurssenter. Etter at vi ikke lenger kunne bli værende i Kongens gate 3 har vi 
åpnet et nytt senter i Kongens gate 9, som er klart til å huse SIOPS’ mange aktiviteter fra mars 2019. 
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3.2. POC 

 
SIOPS' likemannsnettverk/likepersonsnettverk går under navnet Point of contact (POC) og er et 
landsdekkende nettverk bestående av veteraner som har lang og bred erfaring med veteranarbeid. 
Nettverket har eksistert siden 2012, og består nå av 16 veteraner som er bosatt over hele landet, og 
en i Thailand som samarbeider tett med Sjømannskirka om veterantreff og veiledning av 
enkeltveteraner. POCene gir støtte og omsorg til andre veteraner og hjelper med å finne frem i 
forhold til helsetjeneste, NAV etc. Enkelte av våre POCer er i tillegg SIOPS’ representanter i lokale 
og regionale utvalg, grupper og i arbeid med kommunale veteranplaner. Flere av POCene deltar i 
samarbeidsutvalg om veteranivaretakelse i RVTSene (Regionale ressurssenter om vold og 
traumatisk stress). 

I løpet av landsmøteperioden har POC-nettverket gjennomført to samlinger på totalt fire dager i 
2018, og to samlinger i 2019. 

POC-samling 7. april 2018, i forbindelse med SIOPS’ landsmøte, bl.a. møte med direktøren for 
Ombudsmannen for Forsvaret, og med forfatter og fotograf Kim Søderstrøm med presentasjon av 
boken Veteraner. 

POC-samling 3. – 6. oktober 2018 i Vardø, der vår lokale POC, Frank Cato sto for organiseringen, 
viste frem hjemstedet, med møter og middag på Vardøhus festning, og møter med historie, kultur 
og natur.  Flere av POCene deltok også på Forsvarets veterankonferanse 19. – 20. september 2018 
på Lillehammer. 

Vi ønsker å heve kompetansen på våre POC’er, og det er derfor inngått et samarbeid med Kirkens 
SOS for å lære av de som har et veldig høyt antall henvendelser ifm nød- og krisetelefon, og vi skal 
ha fokus på selvmordsforebygging i 2019.  
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Første kurs med Kirkens SOS ble avholdt på POC samling 13. mars 2019. Det var også fokus på 
egenutvikling og læring av hverandre. Det ble tatt initiativ til fra generalsekretær at det skal 
utarbeides instruksverk og direktiv for POC ordningen i SIOPS. Andre POC samling ble avholdt 5. 
april. Tema var da erfaringsoverføring og læring av hverandre POC’er imellom. Videre utvikling av 
rammer og direktiv for POC’er. 

Det er planlagt med to POC samlinger høsten 2019, i samarbeid med Kirkens SOS. 

 

3.3. Økonomisk overblikk 
I september 2017 ble prøveprosjektet «Økonomisk Overblikk» lansert. Dette er et gratis lavterskels- 
rådgivningstilbud. SIOPS har fått med seg veteran og regnskapsfører Morten Berg som hver onsdag 
er tilstede i SIOPS’ Info- og Ressurssenter for å gi praktisk rettet, uavhengig økonomisk rådgivning til 
veteraner som ønsker å få bedre kontroll over egen økonomi.   

I landsmøteperioden har tilbudet om Økonomisk overblikk vært gitt til veteraner ved besøk hos 
Veteran møter Veteran i Lommedalen, hos NVIO Oslo, NVIO Moss. I Økonomisk overblikk har 
Morten Berg også håndtert saker i samarbeid med det det nasjonale kompetansemiljøet for 
veteraner, NAV Elverum, han har besøkt Veteranhusene Camp Oscarsborg i Drøbak og Camp Møvik, 
Kristiansand, sammen med NAV Elverum, og har også samarbeidet med Kameratstøtte NVIO.  

 

3.4. Juridisk arbeid  
SIOPS har gjennom flere år samarbeidet med en rekke ulike advokater med spesialisering innen 
erstatningsrett. Administrasjonen i SIOPS har tett dialog med flere advokater og henviser, når det er 
behov for det, veteraner til advokater som har særlig kompetanse og erfaring med veteransaker. Vi 
søkte i 2018 FVI, og fikk tilsagn om å avholde (i 2019) to juridiske workshops for advokater, 
psykiatere og psykologspesialister. Temaene for workshopene vil bl.a., som i en workshop vi holdt i 
2017, omhandle det vanskelige grensesnittet mellom juss og psykiatri i spesialisterklæringene.   
 
3.5. Mestringsaktiviteter 
3.5.1. Veteranseilas 2018 – sammen for skadde veteraner 
Veteranseilasen 2018 gikk av stabelen 16. juli til 5. august. Det var skonnerten (S/S) Svanen som 
seilte t/r Bergen Trondheim gjennom det fineste av vestlandskysten og under nesten for gode 
værforhold (skuta gikk ikke så mye for seil). Det deltok 31 veteraner, hvorav 10 kvinnelige 
deltakere. I VS 2018 lyktes vi også i å få med «nye» veteraner og deltakere fra mesteparten av 
landet, sammen med en kjerne av de gamle seilasveteranene. Langs seilingsruta var det varierte 
aktiviteter med naturopplevelse, turer, omvisninger med tilbakeblikk til 2. verdenskrig. Blant de 
mange som bidro vesentlig langs seilingsruta var forfatter Kim Søderstrøm, plasskommandant ved 
Bergenhus festning, Åsmund Andersen, tidligere kontingentsjef for Norbatt/UNIFIL, Vigar Aabrek, 
Måløyraid-museet, Kystlaget Trondheim med Egil Eide og varaordfører i Trondheim, Ola Lund 
Renolen. Nylig avgått veteraninspektør Tom Guttormsen som hele tiden har støttet opp om VS 
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stilte opp. Det gjorde også sjef FFT og kommandant Akershus festning, Ole Asbjørn Fauske, som har 
vært en viktig støttespiller for VS alle tre seilasene.  

 

3.5.2. Juleferie 2018 Rondane  
Som i 2017 arrangerte Veteranforbundet SIOPS i samarbeid med Royal Marines Club og Rondane 
Høyfjellshotell «Juleferie 2018», 2. – 6. desember i Rondane. Dette ble en fantastisk uke for britiske 
og norske veteranfamilier, og for mange også et viktig avbrekk fra hverdagen. Snøen innfant seg 
akkurat i tide til vinteraktiviteter som hundekjøring og skigåing/skikjøring. Som tidligere ble det 
gjennomført isbading, og nytt av året, isfiske. For deltakerne fra Norge og Storbritannia resulterte 
Rondane-oppholdet i år som i fjor i nye vennskap og en påminnelse om samhold mellom veteraner 
og veteranfamilier i Norge og UK. Vi hadde også besøk av Forsvaret nye veteraninspektør Finn 
Kristian Hannestad og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Rondane Høyfjellshotell stilte opp med 
gratis kost og losji for nærmere 90 deltagere.  Styret vil rette en stor takk til Rondane 
Høyfjellshotell, Royal Marines Club, til Nammo, og til Forsvarets veterantjeneste som støttet 
prosjektet også i 2018.   
 
3.5.3. Ridderuka 2018 - Beitostølen 

Under Ridderuka var en gruppe veteraner fra SIOPS, Veteran møter Veteran og Norske Veteraner, 
aktivitets og idrettsgruppe (NVAI) på Beitostølen i forbindelse med Ridderrennet og NVAI-
prosjektet "Veteraner uten grenser."  
Under selve Ridderrennet kom Libanon-veteran Morten Berg på sjette plass i alpint. Medalje ble 
overrekt av ingen ringere enn Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen.  
Veteraner uten grenser er en 5-dagers skimarsj der veteraner gjennomfører en skimanøver 
sammen med personell fra Forsvarets sanitet. Samtlige måtte dra eget og felles utstyr i pulk, alle 
måtte lage egen mat og smelte vann, og om natten sov de i patruljetelt (kaldbiuvak). Underveis i 
turen gjennomgikk de skredleksjon, leksjon i navigasjon, sikring og førstehjelp. Vi retter en stor takk 
til Forsvarets sanitet for meget godt samarbeid. 
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3.5.4. På hjul med veteraner 
På hjul med veteraner ble i 2018 arrangert for 6. år på rad. Dette ble et rekordår med hele 54 deltakere 
som syklet den 120 km lange turen fra Forsvarets veteransenter til Akershus festning. Blant deltakerne 
var både kvinner og menn i alle aldre og med tjeneste fra ulike misjonsområder representert. To av 
deltakerne syklet på trehjulssykler (triacs) grunnet fysiske skader. Eldstemann i gruppen var 82 år 
(Kongoveteran). I tillegg var krigsskolen godt representert ved flere kadetter. Gruppen var med andre 
ord bredt sammensatt. Tradisjonen tro startet arrangementet allerede 7.  mai på Forsvarets 
veteransenter. FVS sto for overnatting og mat 7. – 8. mai. Dette ga en innholdsrik og flott start på 
fellesskapet og turen. Dessverre startet sykkelturen noe skjevt ut i år. Kommunen hadde natt til 8. mai 
pigget opp og gruslagt veien et stykke fra Forsvarets veteransenter til en badeplass lenger ned mot 
Kongsvinger. Dette førte til et betydelig tidstap, og hele feltet med syklister kom dessverre for sent inn 
til å bli tatt imot selve arrangementet på Akershus. Dette blir tatt med som læringserfaringer Phmv 19.  
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3.5.5. Lokalt initierte prosjekter 
Alle medlemmer i SIOPS kan søke om inntil kr 5000,- i støtte til lokale aktiviteter. I 2018/2019 ble 
det bevilget støtte til lokale veteranaktiviteter i Sogn og Fjordane, Kristiansand og Oslo. 
 
3.5.6. Skadde veteraner klatrer Stetind sammen med Kystjegerkommandoen  

  
Bildet. Sjefen for Kystjegerkommanndoen, Ronny Kristoffersen deler ut Forsvarets medalje for 
internasjonale operasjoner til Stig Lauby. «Norges «høyest» dekorerte?» 
Sammen med operatører fra Kystjegerkommandoen skulle SIOPS med 4-5 skadde veteraner bestige 
Stetinden i Tysfjord.  Kystjegerkommandoen (KJK) var med på planleggingen av prosjektet, som ble 
initiert og drevet fram av Jan-Edgar Nilsen. KJK stilte også med en skadd veteran, sjef Ronny 
Kristoffersen, NK Tommy Bakkehaug, en båtfører og tre operatører. I tillegg fjellfører, Gorm 
Gunleiksrud (Garnisonen i Porsanger). 

Det var en ukes tur, eller ekspedisjon, som startet 2. september med en tur på Hurtigruta fra Bodø 
til Harstad og som ble avsluttet med en tur til Steigen. Der var det tid for enda mer fjelltur, klatring, 
padling og fisking, samt evaluering og sosialt samvær. Noen av aktivitetene i Steigen ble planlagt og 
gjennomført i samarbeid med Børge Ousland. 

 

3.6. SIOPS’ Info- og Ressurssenter – arrangementer og møteplass 

I løpet av landsmøteperioden har vi avholdt tre åpne møter på SIOPS’ Info- og Ressurssenter. 
Antallet møter her er langt lavere enn i forrige landsmøteperiode, først og fremst på grunn av 
flytting, midlertidige kontorer på Helsfyr, og arbeid med innredning av nye kontorer i Kongens gate.   

Vi holdt åpent hus både i forbindelse med UNIFIL-jubileet 20. april og under markeringen på 
Akershus av frigjørings- og veterandagen 8. mai. Den 7. april presenterte fotograf, forfatter og 
veteran Kim Søderstrøm boken «Veteraner» på et åpent møte under POC-samlingen som var 
samme dag. Den 5. juni fikk vi besøk av en av Norges fremste TBI-forskere, Alexander Olsen fra 
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NTNU. Han ga veteraner og andre interesserte en grundig innføring i Traumatic Brain Injury. På 
sommeravslutningen presenterte forfatter og veteran Frank Magnes boken Norske FN-soldater i 
skuddlinjen – Libanon 1978 – 1998. Boken ble utgitt i forbindelse med UNIFIL-jubileet. 

Det har vært godt oppmøte på arrangementene og et stort spenn i alder og bakgrunn blant 
publikum. Dette er meget positivt, og et tydelig tegn på at vi med våre arrangementer når bredt ut 
blant alle som er opptatt av veteransaken. Både gjennom åpne møter, faglige samlinger og en lav 
terskel for drop-in besøk har SIOPS’ Info- og Ressurssenter vist seg som en sentral møteplass og et 
viktig forum for veteranspørsmål. 

 

4.0. Veteranenes omdømme 

4.1 Tilstedeværelse i media og deltakelse i samfunnsdebatten 
I løpet av landsmøteperioden har det vært 22 mediaoppslag med SIOPS. (Se oversikt nedenfor). 
 

• 06/04/18 Klassekampen: Intervju med nestleder i styret om manglende oppfølging av Libanon-
veteraner 

• 07/04/18 Nettavisen: Manglende klageadgang for veteraner etter 2010 
• 07/04/18 Klassekampen: Manglende klageadgang for veteraner etter 2010 
• 07/04/18 ABC Nyheter: Manglende klageadgang for veteraner etter 2010 
• 05/06/18 NOF.no: Høring om representantforslag som skal sikre klageadgang for veteraner etter 

2010  
• 20/06/18 Rørosnytt: Styreleder holder foredrag om soldater og krig 
• 20/07/18 Bergensavisa: Veteranseilas 
• 21/07/18 TV2.no: Veteranseilas og Afghanistanveteraner som ikke søker hjelp 
• 21/07/18 TV2 Nyhetskanalen: Afghanistanveteraner søker ikke hjelp 
• 22/07/18 Brunsvika Nett: Veteranseilas 
• 27/07/18 Fosna-Folket: Veteranseilasen på øvelse med 330-skvadronen 
• 25/07/18 NRK Midtnytt: Veteranseilas 
• 01/08/18 NRK Radio: Veteranseilas 
• 04/08/18 Adresseavisa: 10 sider reportasje om Veteranseilas 
• 13/09/18 Dagens Medisin: Kronikk om manglende behandlingskompetanse i det sivile 

helsevesenet 
• 14/09/18 Forsvarets Forum: Pressemelding om ny generalsekretær 
• 19/09/18 Forsvarets Forum: Veteraner på Stetind med Kystjegerkommandoen 
• 06/11/18 Klassekampen: Stortinget snur om klageadgang for veteraner etter 2010  
• 06/12/18 Forsvarets Forum: Veterankurs får midler over Statsbudsjettet 
• 15/02/19 Forsvarets Forum: Artikkel om nye SIOPS info- og ressurssenter 
• 05/03/19 Forsvarets Forum: Artikkel om nye SIOPS info- og ressurssenter 
• 12/03/19 Forsvarets Forum: Artikkel om utstillingen til Erik Elden 

 
 
 



 SIOPS Landsmøte 2019 
 

18 
 

4.2. Nettsider og nyhetsbrev 
I løpet av landsmøteperioden har det blitt publisert 36 artikler på hjemmesiden www.siops.no. 
Dette er en økning på fire artikler siden forrige landsmøteperiode.  

SIOPS’ nye nettside skulle etter planen ferdigstilles våren 2018, men grunnet langvarig sykdom hos 
reklamebyrået Kitchen har lanseringen av nettsiden beklageligvis blitt utsatt. Administrasjonen i 
SIOPS er i jevnlig dialog med Kitchen og det er kun detaljer som gjenstår før siden er klar for 
lansering. Beklageligvis er disse detaljene av teknisk karakter som krever ferdigstilles av en utvikler. 
Den nye nettsiden har et avansert audio-visuelt preg, og vil i større utstrekning fungere som en 
digital informasjonsportal enn som en ren nyhetsside. Ny nettportal ble åpnet vår 2019. 

SIOPS sender månedlig ut nyhetsbrev til om lag 1000 mottakere. Mottakerne av nyhetsbrevet 
inkluderer veteraner, pårørende, politikere, journalister og ansatte i forvalting og helsevesen. 

 

4.3 Sosiale medier 
SIOPS er aktive på fire ulike plattformer på sosiale medier: Facebook, Twitter, Youtube og Instagram. Vi 
har opplevd vekst i antall følgere på alle plattformer. Særlig har veksten i antall følgere på Facebook 
vært høy, og per 01.0318 har SIOPS 3233 følgere. Facebook er den digitale flaten der organisasjonen 
helt klart når flest og bredest og det er en prioritet oppgave for organisasjonen å publisere innlegg 
hyppig. Det publiseres i snitt 5 – 6 innlegg i uken på Facebook. Videre har SIOPS 793 følgere på 
Instagram og 575 følgere på Twitter. SIOPS har publisert en rekke filmer på Youtube i løpet av 
landsmøteperioden, blant annet fra høringer på Stortinget.   
 
4.3.1 Direktesendinger på Facebook 
Organisasjonen har også i år prioritert å gjøre våre arrangementer tilgjengelig for de som ikke har hatt 
anledning til å møte opp fysisk. Gjennom vår Facebook-side har vi direkteoverført flere arrangementer. 
Alle videoene har blitt lagret og ligger tilgjengelig på Facebook-siden. Som det fremgår av tabellen 
nedenfor har dette vært et meget vellykket tiltak og over 20 000 mennesker har sett sendingene på 
Facebook. 

Direktesendinger på Facebook Antall seere 
20.04.  Live fra SIOPS-stand under UNIFIL-markeringen 40/20 
 

      1 100 

20.04. Parade på Akershus Festning for UNILFIL-veteranene  
 

      4 000 

20.04. Avmarsj fra Akershus Festning for UNIFIL-paraden 
 

      8 700 

08.05. Veterankonsert på Karl Johan 
 

      2 200 

08.05. Drillopvisning av HMKG 
 

      426 

08.05. På hjul med veteraner ankommer Akershus Festning       1 200  
08.05. Kongen ankommer Akershus Festning 
 

      590 
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08.05. Medaljeseremoni 
 

      532 

28.05. Åpning av Veteranhus Rogaland 
 

      1 200 

26.07. Åpen skute under Veteranseilasen i Trondheim 
 

      1 000 

 

5.0. Sivilsamfunnet 

5.1. Videreføring av meritterende kurs for leger og psykologer 

  

Arbeidet med å videreutvikle og gjennomføre meritterende kurs for leger og psykologer fortsatte i 
2018, og vi gjennomførte kurs i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging, RVTS Øst og Modum Bad. I tillegg samarbeidet vi nært med Institutt for 
militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i Fsan. I kursskomitéen deltok en traumepsykolog fra 
Modum, en psykolog fra RVTS, en privatpraktiserende fastlege som også arbeider ved NMP, 
Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk, samt en psykiater fra NMP, og to medlemmer fra SIOPS’ 
administrasjon. Det ble gitt kursgodkjenning fra lege- og psykologforeningene til kurset som ble 
avholdt 25. – 26. oktober. Det ble utstedt 25 kursbevis.  

Til stede på kurset var også representanter for FVT, og en POC fra SIOPS. For 2018 fikk 
kursprosjektet økonomisk støtte fra Krigshospitalkassen av 1679. Dette er vi svært takknemlige for. 
Vi har gjennom 2018 også opplevd å få sterk støtte til arbeidet med å utvikle slike kurs bl.a. i våre 
møter med partiene på Stortinget og med helse- og omsorgskomitéen under høringen om 
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statsbudsjettet for 2018. I desember fikk vi den første statlige bevilgning til dette kursarbeidet, da 
helse- og omsorgskomiteen gjennom en budsjettpåplussing bevilget 150 000 til SIOPS’ kursarbeid. I 
2019 viderefører vi dette arbeidet, og tar opp samarbeid med et av Norges fremst behandlings- og 
forskningsmiljøer for psykotraumer, NTNU i Trondheim, mens vi søker å videreføre samarbeidet 
med tidligere samarbeidspartnere.   

Som tidligere nevnt har vi for 2019 fått tildelt 200 000kr for dette formål fra FVT gjennom en ekstra 
tildeling utover hovedtildelingen. 

 

6.0. Forsvaret  

Det har vært et godt samarbeid med Forsvaret i denne landsmøteperioden. Representanter for 
ulike avdelinger i Forsvaret har deltatt i og bidratt vesentlig til en rekke av SIOPS’ aktiviteter. SIOPS 
har bidratt med foredrag og presentasjoner på en rekke avslutningssamlinger, CE-kurs og andre 
samlinger i regi av Forsvaret. SIOPS har deltatt på tre Veteran Forum i regi av Forsvarets 
Veterantjeneste (FVT). 

Styret vil benytte anledningen til å takke Forsvarets Veterantjeneste, Forsvarets Veteransenter og 
Forsvarets Sanitet for godt samarbeid i landsmøteperioden.  

 

7.0. Forskning og dokumentasjon 

Det har de siste årene, både i Norge og internasjonalt blitt publisert flere forskningsrapporter som 
omhandler veteranens levekår. Selv om forskningsrapportene har ulike resultater, konkluderer alle 
med at det er en betydelig gruppe veteraner som har behov for støtte, bistand og profesjonell 
helsehjelp. Forskning og kartlegging av veteraners levekår vil forhåpentligvis bidra til en mer 
målrettet veteranivaretakelse som ser hvilke behov veteraner med utfordringer har. SIOPS er av 
den grunn meget opptatt av det i årene framover vil bli forsket mer på veteraners levekår, også i 
sivile forskningsmiljøer her hjemme. 

I et planlagt samarbeid med et viktig fagmiljø for behandling og forskning på psykotraumer ved 
NTNU om utvikling av kurs for leger og psykologer, vil vi også være med å løfte frem behovet for 
veteranforskning i sivile forskningsmiljøer. Til tross for at slik forskning har stått på dagsorden siden 
Veteranmeldingen (2008-2009) gjennom planperioden, med Regjeringens handlings- og 
oppfølgingsplaner, I tjeneste for Norge, 2011 – 2014 – dd, har det ikke vært slik forskning av noen 
betydning i sivile forskningsmiljøer.    


