Vedtatt på landsmøtet 07. 04.18, SIOPS’ Info- og Ressurssenter, Kongens gate 3, Oslo

Handlingsplan 2018/19
Organisasjon
• Videreføre arbeidet med å øke inntektene for å ha en god handlefrihet til å innfri
organisasjonenes formål og planer.
• Sikre en god forvaltning av SIOPS slik at mest mulig av ressursene brukes i tråd med
formålet.
• Videreføre arbeidet med å utvikle SIOPS` Info- og Ressurssenter, slik at det blir en solid
støttespiller for veteraner og aktive frivillige i hele landet.
• Samarbeide med andre veteranorganisasjoner nasjonalt, nordisk og internasjonalt for å bidra
til god koordinering mellom organisasjonene i Norge, og erfaringsutveksling og praktisering
av ”best practice”-prinsippet i forhold til organisasjoner i land det er naturlig å sammenligne
seg med.
• Arbeide for at medlemmer i hele landet kan kjenne tilhørighet til organisasjonen.
• Legge til rette for et inkluderende og godt medlemsdemokrati og gode muligheter for frivillig
innsats i organisasjonen.
Politikk
• Være en aktiv pådriver på relevante interessepolitiske arenaer for å sikre og forbedre skadde
veteraners økonomiske, sosiale og helsemessige kår.
• Fortsette påvirkningsarbeidet og samarbeidet med sentrale aktører/organer som har betydning
for tilbudet til veteraner.
• Bidra til at Regjeringens Handlingsplan og Oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» videreføres
med en tverrdepartemental tiltaksplan. Tiltaksplanen må inneholde spissede tiltak for
veteraner med skader og utfordringer etter tjeneste, og tiltak rettet inn mot forebygging av
skader.
• Arbeide for bedre helsetilbud for skadde veteraner og en tydeliggjøring av ulike
behandlingsmuligheter.
• Bidra til, og kvalitetssikre lik behandling uavhengig av hvor i landet veteranen bor. Arbeide
for flere behandlere/behandlingsplasser, økt koordinering av hjelpetilbud ved sammensatte
utfordringer, og tiltak som motvirker selvmord blant veteraner.
• Være en pådriver for at helse- og arbeid kommer høyere opp på agendaen i
veteranivaretakelsesarbeidet. Både i forhold til forebygging av skader og for de veteranene
som lever med skade og utfordringer som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner.
• Arbeide for at fysiske og psykiske skader, herunder senskader, likestilles. Både juridisk og i
spørsmål knyttet til anerkjennelse.
• Arbeide for at det det innføres en modernisert form for krigsskadepensjon.
• Arbeide for at foreldelse ikke praktiseres for i veteransaker.
Aktiviteter og tilbud for veteraner
• Videreutvikle faste tilbud vedr. rådgivning, støtte og veiledning av skadde veteraner.
• Videreutvikle likemannsarbeidet i SIOPS, gjennom våre regionale ”Point of contact” (POC).
• Videreføre og utvikle motivasjons- og mestringstilbud, i egen regi og i samarbeid med andre.
• Tilrettelegge for flere åpne møter, medlemsmøter og samlinger for skadde veteraner.
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Stimulere til flere aktiviteter for veteraner lokalt og nasjonalt.

Veteraners omdømme
• Øke deltakelsen i den offentlige debatten for å forsterke forståelsen for at norsk deltakelse i
internasjonale operasjoner vil føre til at en del veteraner får seinskader.
• Sikre og bedre skadde veteraners omdømme gjennom aktiv tilstedeværelse på relevante sivile
arenaer.
• Bygge nettverk i flere nyhetsredaksjoner.
• Utgi nyhetsbrev månedlig.
• Oppdatere hjemmesiden månedlig og tilstrebe kvantitativ og kvalitativ høy aktivitet på sosiale
medier.

Sivilsamfunnet
• Bidra til at sivilsamfunnet får mer kunnskap om hva det vil si å tjenestegjøre i internasjonale
operasjoner. Både i det sivile hjelpeapparatet – nasjonalt, regionalt og lokalt - og i
allmennheten for øvrig.
• Etablere og videreutvikle samarbeid med relevante frivillige aktører, og aktører innenfor
helse- og arbeidssektoren.
• Bidra til og støtte opp om arbeidet i Hjemmesonen - et eget nettverk for pårørende og familie
til veteraner.
• Bidra til at pårørende, spesielt barn, kommer høyere opp på den politiske agendaen og som
arbeidsfelt i det sivile hjelpeapparatet.
Forsvaret
• Etablere og videreutvikle samarbeid med relevante aktører innenfor Forsvarssektoren.
• Bidra til økt kunnskap og holdningsskapende arbeid omkring forebygging av skader og
normalisering av etterreaksjoner.
• Jobbe for tidlig og god innsats for stadig tjenestegjørende personell med skader og
helseplager.
• Være en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet med veteranivaretakelse og oppfølging i
Forsvaret.
Forskning og dokumentasjon
• Jobbe for forskning, undersøkelser og fremskaffing av data/tallmateriale blant soldater fra
internasjonale operasjoner og deres familier - om levekår og utfordringer de møter i det sivile
samfunn.
• Arbeide for at forskning på veteranfeltet også gjøres innenfor sivile forskningsmiljøer.
• Samarbeide med masterstudenter og forskere som forsker på problemstillinger knyttet til
skadde veteraner og deres familier.
• Jobbe for at det blir gjort gode kartleggingsanalyser av eksponering og risiko i ulike
tjenesteområder for å møte veteraners helsebekymringer knyttet til tjenesten.
• Jobbe for at dokumentasjon på hendelser og tjenestens karakter gjøres lettere tilgjengelig for
den enkelte veteran.
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