
Norwegian Mobile Army Surgical Hospial (NORMASH) * UN Special 
Commitee on the Balkans (UNSCOB) * UN Truce Supervision Orga-
nization (UNTSO) * UN Emergency Force Gaza (UNEF 1) * Opèration 
des Nations Unies au Congo (ONUC) * Air Policing Baltic * UN Milita-
ry Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) * UN Assistance 
Mission in Afghanistan (UNAMA) * UN Iraq-Kuwait Observation Missi-
on (UNIKOM) * UN India-Pakistan Observation Mission (UNIPOM) * In-
ternational Force for East Timor (INTERFET) * National Support Elemt 
(NSE) * UN Angola Verification Mission (UNAVEM) * Tysklandsbrigaden 
* UN Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) * UN Observer Missi-
on in Angola (MONUA) * UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) * UN 
Operation in Somalia (UNOSOM) * UN Protection Force (UNPROFOR) * 
UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP) * Implementation Force 
(IFOR) * Stabilisation Force (SFOR) * Kosovo Force (KFOR) * Enduring 
Freedom * International Security Assistance Force (ISAF) * Operation 
Desert Storm * Maritim Monitor * Operation Sharp Guard * Determind 
Force * Operation Active Endeavour * UN Mission in Kosovo (UNMIK) 
* UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT) 
* UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo 
(MONUSCO) * Operation Afghan Assist * Operation Unified Protector 
* UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) * Operation 
Ocean Shield * UN Multidimensional Integrated Stabilization Missi-
on in Mali (MINUSMA) * UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) 

60 år
16. november 1960 - 16. november 2020
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NVIO
Norges Veteranforbund for Internasjonale Opera-
sjoner (NVIO) har siden etableringen 16. november 
1960 vært i stadig utvikling og endring, både navn og 
organisasjon, samt type medlemmer. NVIO feirer sitt 
60-års jubileum nå i 2020. 
Vigar Aabrek har med boken «Fra sosial klubb til 
interesseorganisasjon», som utkom i 2010, skrevet 
et meget viktig bidrag om NVIOs historie. NVIO er 
Norges største veteranorganisasjon for militært per-
sonell som har deltatt i internasjonale operasjoner, 
samt for deres pårørende, og med 59 lokalforeninger 
over hele landet.
NVIOs kompetanse har vært -og er fremdeles, viktig 
i samarbeide med våre politikere og andre veteran- 
organisasjoner. Vi skal jobbe for å utarbeide, og 
stadig forbedre, en god veteranpolitikk, deriblant 
være en aktiv pådriver i arbeidet opp imot regje-
ringen for å styrke familiepolitikken, helsetjenesten 
og øke synligheten og anerkjennelsen av veteraner i 
samfunnet gjennom årlige markeringer. 

Organisasjonen bidrar også til overføring av kom-
petanse og forskning, og er en viktig aktør i arbeidet 
med erstatnings- og kompensasjonsordningene.

NVIO har spilt en viktig rolle med å få på plass 
Forsvarets veteransenter på Bæreia, et arbeid som 
startet allerede for 25 år siden. I dag er Bæreia et 
svært viktig samlingssted for veteraner og deres 
pårørende.
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1960 1961 1962Norske militære FN-observatørers landsforening blir stiftet 
16.november

16. februar holdes første generalforsamling
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Forbundets formål
 
NVIO er en partipolitisk nøytral organisasjon, som har som formål å: 

• Arbeide for økt anerkjennelse av veteranene i samfunnet. 
• Gi veteranene mulighet til å holde vedlike kontakten med kollegaer og miljøet fra internasjonal operasjoner, 
herunder gi støtte til etablering og drift av lokale foreninger. 
• Arbeide for at veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner blir ivaretatt av samfunnet etter 
endt tjeneste.
• Gi hjelp til veteraner som etter avsluttet tjeneste har behov for støtte.
• Arbeide for å ivareta interessene til pårørende til, og etterlatte etter, veteraner. 
• Være samarbeidspartner for alle norske politiske myndigheter når det gjelder å forberede mannskapene på 
hva som venter under operasjonene og hva som kreves av oppfølging når de vender hjem. 
• Spre informasjon om FN og andre internasjonale operasjoner, herunder stille erfaring til disposisjon og 
delta i den offentlige debatt. 
• Arbeide for fredsbevarende og fredsbyggende virksomhet.
• Samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme formål.

1963 1964 1965
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Historien
Norske militære FN-observatørers landsforening, 
forløperen til dagens NVIO, ble stiftet 16. november 
1960. Initiativtageren var oberstløytnant Stig Adeler. 
Den første ordinære generalforsamlingen ble avholdt 
16. februar 1961 i Husebyleiren med 21 deltagere, 
hvor generalløytnant Odd Bull ble valgt til forenin-
gens første formann. 
Generalforsamlingen besluttet at medlemskontingen-
ten skulle være livsvarig og koste kr 100,-. 
Den første generalforsamlingen besluttet også å gi 
adgang for norske radiotelegrafister som tjenestegjor-
de i FNs organisasjon Field Service.

Generalforsamlingen i 1966 endret foreningens navn 
til FN-befalets landsforening (FNBLF).

I forbindelse med 10-års jubileet i 1970 ble grunnla-
get lagt for det nordiske FN-samarbeidet. Den første 
nordiske samlingen ble gjennomført på Fredriksten 
festning i Halden i juni 1970 under mottoet «Venn-
skap over grensene». 

Under sommerstevnet i Danmark i 1971 ble så «The 
Committee of the Nordic Blue Berets» (CNBB) 
stiftet, og det felles nordiske FN-bladet «The Nordic 
Blue Beret» ble etter hvert utgitt. Den siste utgaven av 
bladet kom ut på slutten av 1980-tallet. 

CNBB ble oppløst i 1996 og erstattet av «The Board 
of the Nordic Blue Berets» (BNBB) og i dag, «Board 
of Nordic Veterans Federation” (BNVF) med med-
lemslandene Danmark, Finland, Norge og Sverige. 
I 1999 ble Island invitert til å delta i den nordiske 
foreningen. Etter at det siste treffet ble gjennomført 
i 1988, tok det seks år før nordiske stevner igjen 
oppstod, og da egentlig bare som et vennskapstreff 
mellom Danmark og Norge, kalt Eurotreff. 

I 1997 ble FNVLF medlem av World Veterans Fe-
deration (WVF), en organisasjon hvor Dan-Viggo 
Bergtun har presidentvervet per 2020. Som en del 
av medlemskapet i WVF er vi også med i «Standing 
Committee on European Affairs» (SCEA), det vil si 
det europeiske forbundet.

1966 1967 1968Navnet endres til FN-befalets landsforening (FNBLF)
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På generalforsamlingen i FNBLF i 1973 ble ved-
tektene utvidet til å stimulere til dannelse av lokal-
foreninger, noe som innledningsvis ga lite resultat. 
Først i 1982 ble en lokalforening etablert; FN-styr-
kers forening på Nordmøre. I 1989 ble to nye lokal-
foreninger opprettet; Oslo og omegn FN-veteran-
forening og Trøndelag FN-veteranforening. Bergen 
og Hordaland FN- veteranforening kom så til i 1990.

Ved foreningens 20-års jubileum i 1980 hadde NVIO 
500 medlemmer. Norges engasjement i fredsbevaren-
de styrker og observatørmisjoner økte kraftig etter at 
foreningen ble opprettet, og det ble en viktig sak for 
FNBLF å rekruttere fra det store antall FN-veteraner 
som ble dimittert etter UNIFIL-deltagelse. 

I forbindelse med at FNBLF åpnet for medlemskap for 
korporaler og menige i 1988,  ble foreningens navn 
endret til FN-veteranenes Landsforbund (FNVLF). 

Medlemmene i FNBLF stod direkte tilsluttet forenin-
gen med mulighet for å tegne livsvarig medlemskap. 
FNVLF derimot, og nå NVIO, har som hovedregel at 
medlemskapet skal være gjennom en lokalforening, 
med mulighet for direktemedlemskap der hvor det 
ikke finnes lokalforening innen rimelig avstand. 
Livsvarig medlemskap gis ikke lenger, men livsvarige 
medlemmer fra FNBLF beholder sitt medlemskap. 

Landsmøtet i 1997 vedtok en vesentlig endring i 
forbundets vedtekter med tanke på å utvide med-
lemsgrunnlaget til å gjelde «Personell som er, eller har 
deltatt i internasjonale fredsoperasjoner.»

1969 1970 197110 års jubileum
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Fra og med 2006 ble det bestemt at landsmøtene 
skulle gjennomføres hvert annet år med leder-
konferanse i det mellomliggende året, noe som på 
landsmøte i 2017 ble endret til at landsmøtene skulle 
gjennomføres hvert tredje år. Dette ble det igjen en-
dret på i 2019 hvor man gikk tilbake til at landsmøter 
skulle gjennomføres hvert annet år. 

På landsmøtet i 2008 ble foreningens navn endret til 
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjo-
ner (NVIO).

FNVLF hadde i de første årene ikke noe fast kontor-
hjelp og forbundets arbeid ble drevet på fritiden. Det 
var først tidlig på 1990-tallet at foreningen fikk tildelt 
eget kontor, og da i bygning 22 på Akershus festning 
hvor Forsvaret også dekket utgifter til telefon og 
porto. 

Fra tidlig i 2011 hadde foreningen kontorer i en mid-
lertidig brakkerigg på Akershus festning. På grunn 
av terroraksjonen i juni 2011 drev forbundet deretter 
sin kontorvirksomhet fra hjemmekontorer frem slut-
ten av 2011, da de flyttet inn i bygning 60.

 I 1994 etablerte FNVLF for første gang et eget sekre-
tariat som ble startet opp og ledet av generalsekretæ-
ren Erling Hoëm. 

Gjennom forskjellige ordninger, og en meget stor grad 
av frivillig innsats og bidrag,  lykkes det forbundet 
den første tiden å engasjere kontormedarbeidere til 
sekretariatet. Først fra 1998 stilte Forsvaret tre hjemler 
på pensjonistvilkår til disposisjon for forbundet. 

Tildeling av penger fra Forsvarsdepartementet gjorde 
det mulig i 1998 å tilsette en egen forbundssekretær 
på fast basis. 

Den stadige satsingen på kameratstøtte, bedring av 
økonomien og forberedelsene til den fremtidige over-
tagelsen av Bæreia gjorde det nødvendig å øke infor-
masjonsvirksomheten, noe som resulterte i at Lars 
Reiermark ble ansatt som informasjonssjef i 2001.

1972 1973 1974Vedtektene utvides for å stimulere 
til dannelse av lokalforeninger
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Ved årsskifte 2001/2002 hadde FNVLF fått den 
strukturen som med mindre variasjoner skulle bli 
den gjeldende i mange år fremover, nemlig styrt av et 
Landsmøte med et antall lokalforeninger. 

Det ble etablert et Forbundsstyre med president, 
visepresident og 6 styremedlemmer. Sekretariatet 
bestod av en generalsekretær, forbundssekretær, in-
formasjonssjef, prosjektleder Bæreia, rådgiver og en 
sekretær. I tillegg var det en aktivitetsleder på Bæreia 
og en redaktør for bladet Sjekkposten. 

Ikke alle ansatte mottok fast lønn, noen var engasjert 
på pensjonistvilkår eller mottok honorar på andre 
vilkår.

I starten var det ikke midler tilgjengelig for å drive 
en utstrakt rekruttering til forbundet selv om lo-
kalforeningene gjorde det de kunne med beskjedne 
midler. 

Tidlig på 1990-tallet stilte presidenten, Erling Horn-
slien, selv opp på Onsrud ved ankomst av kontingen-
ter fra utenlandstjeneste og orienterte om FNVLF, 
en modell som ble videreført etter at sekretariatet ble 
etablert. 

Informasjonen ble etter hvert også utvidet til å gjelde 
kontingenter på vei ut på oppdrag. Informasjonsma-
teriell ble sendt ut til kontingentene og Forsvaret stil-
te etter hvert også plasser til disposisjon for FNVLF 
på orienteringsrunder til de forskjellige operasjons-
områdene. 

Etter hvert stilte også sekretariatet opp med stands 
på ulike messer som i Exporamas lokaler på Hellerud 
nord for Oslo, Ekstremsportveka på Voss, og fra 2005 
også i forbindelse med landsskytterstevnene. Alle 
steder godt støttet av, eller gjennomført selvstendig 
av de respektive lokalforeningene. 

1975 1976 1977
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I dag gjennomføres det noe rekruttering ute i lokal-
foreningene men den alt vesentlige rekrutteringen 
gjøres av sekretariatet, blant annet i forbindelse med 
treffene på Bæreia.

I Sjekkposten1/2007 tok president Odd Helge Olsen 
til orde for en helt ny organisasjon av Norges vete-
raner, en felles veteranorganisasjon som samler alle 
veteraner under FNVLFs paraply. 

Sonderingsmøtet ble holdt med representanter fra 
forskjellige aktuelle foreninger. Det kom svært få til-
bakemeldinger etter møtet, og de som kom var enten 
negative eller mente at det var nødvendig å se tiden 
an. Tanken om å etablere en felles organisasjon for 
alle veteraner har etter dette vært stilt i bero.

Regional organisering av NVIO
Det har ved flere anledninger vært spilt inn forslag 
om en regional organisering av organisasjonen, der 
noe av plikter og ansvar flyttes ut i «felt.»

NVIO står som organisasjon overfor ulike utfordrin-
ger sett ut fra hvor i landet våre medlemmer bor, 
alderssammensetning og ønske om aktivitetsnivå. 

Landsmøtet i 2019 vedtok regional organisasjons-
struktur og ga Forbundsstyret i oppdrag å foreslå 
endringer av vedtektene i tråd med vedtaket. I den 
forbindelse ble det bestemt på landsmøtet at det 
skulle kalles inn til et ekstraordinært landsmøte tidlig 
i 2020, hvor eneste punkt på agendaen er regional 
organisasjonsstruktur og reviderte vedtekter i den 
forbindelse. Det ekstraordinære landsmøtet avholdes 
28.-29. mars 2020.

1978 1979 1980 20 års jubileum
500 medlemmer



Bladet Veteran
Det hadde lenge vært planer om å utgi et eget medlemsblad for 
foreningen, noe som ble gjennomført ved at bladet «Den blå beret 
- Sjekkposten» kom ut med første utgave høsten 1994, den gang 
i A-5 format. Det var Bergen og Hordaland FN-veteranforening 
som påtok seg alt arbeidet med å realisere planene om utgivelse. 
I 1995 endret bladet navn til «Sjekkposten» og kom ut med tre 
numre, og de etterfølgende år med fire numre i året. Fra num-
mer 1 i 2001 overtok så forbundet selv utgiveransvaret for med-
lemsbladet. 
Medlemmene i Bergen og Hordaland hadde i løpet av syv år gjort 
bladet til et meget anerkjent medlemsblad. Sjekkposten nr. 1/2002 
kom ut i nytt format- A4, der teksten, «Den blå beret» er sløyfet 
da den teksten ikke identifiserte bladet som en publikasjon også 
for personell som hadde tjenestegjort i NATO-operasjoner. Sjekk-
posten nr. 1/2007 kom så ut med en ny og justert layout, fortsatt i 
A4-format. Da organisasjonen skiftet navn til NVIO i forbindel-
se med landsmøtet i 2008 var det på ny duket for en ny logo og 
layout på forsiden, og da fra og med nummer 3 i 2013 under nav-
net «Veteran.» Bladet gikk fra å være et rent medlemsblad til å bli 
et interessemagasin for alle veteraner og deres nærmeste, Norges 
eneste veteranmagasin. 
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1981 1982 1983Foreningens første lokalforening blir 
etablert på Nordmøre

FN-marsjen arrangeres 
for første gang



Kameratstøtte
Posttraumatiske stresslidelser (PTSD) for personell 
fra internasjonale operasjoner fikk økt oppmerk-
somhet tidlig på 1990-tallet og ble løftet frem som en 
meget viktig sak i forbindelse med landsmøtet i 1994. 
Flere studier innenfor emnet er senere gjennomført 
av blant annet Forsvarets sanitet. 
Forsvaret fikk knallhard kritikk på grunn av man-
glende oppfølging av veteranene etter internasjonal 
tjeneste. Med Anne-Grete Strøm-Erichsen som for-
svarsminister og general Sverre Diesen som forsvars-
sjef fikk arbeidet for veteranene fra internasjonale 
operasjoner en markert oppsving, og i februar 2006 
ble Forsvarets veteranadministrasjon (FVA) etablert. 
Helse- og sosialdepartementet kom også på banen i 
2006 og lovet omfattende tiltak for å kunne ivareta 
personell fra INTOPS-tjeneste. 
FNVLF, ved president Odd Helge Olsen, tok fatt i 
den manglende oppfølgingen av veteraner fra inter-
nasjonal tjeneste, noe som senere blant annet resul-
terte i at det ble gjennomført en rekke spørreunder-
søkelses rettet mot den enkelte veteran. 

I arbeidet med lovgivning- og erstatningssaker for 
veteraner fra tjenesten tok det mange år før proble-
mene med senskader ble tatt alvorlig, noe som i dag 
er blitt langt bedre. 

Den gode kontakten som ble knyttet mellom For-
svarsdepartementet ved forsvarsminister Jørgen 
Kosmo og statssekretær Inger Hovengen på den ene 
siden og president Martin Vadset og generalsekretær 
Erling Hoëm fra FNLF på den andre siden, ble inn-
ledningen til FNVLFs kameratstøttearbeid. 

Oslo og Akershus FN-veteranforening gjorde en 
pionerinnsats i dette arbeidet, først og fremst i regi av 
leder, Kjell Erik Kalbakk, og Steffen Simonsen. Det 
var Reidar Vangen i sekretariatet som fikk prosjek-
tansvar for kameratstøtte i oppstartfasen. Gjennom 
årene har stadig flere lokalforeninger etablert kame-
ratstøttegrupper, og i skrivende stund er det kamerat-
støtteledere ved ca. 40 av 59 lokalforeninger. 

Side 11
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De lokale kameratstøttegruppene er et lavterskeltil-
bud og ikke på noen måte behandlende, men skal 
være et bindeledd til det lokale helsevesenet og være 
orientert om hvor faglig hjelp kan finnes, om nød-
vendig. Kurs og seminarer er senere blitt gjennom-
ført jevnlig og utvidet med repetisjons- og påbyg-
gingskurs. 

Frem til 2005 hadde de lokale støttegruppene sine 
egne kameratstøttetelefoner hvor veteranene kunne 
ringe inn for en samtale i en vaktordning hvor målet 
var å være tilgjengelig hele døgnet. Fra 1. januar 
2005 ble denne telefonen sentralisert og består nå 
av et nett med 15 telefoner som er betjent 24 timer i 
døgnet. 

I 2008 ble kameratstøttetelefonen supplert med 
nettsiden www.kameratstotte.no. På dette nettstedet 
fikk veteraner som søkte hjelp anonymt fremme sine 
tanker og problemer og fikk svar fra en kvalifisert 
veteran. 

Prosjektet, som hadde en prøvetid på to år, ble ledet 
av et styre med representanter fra NVIO, Mental 
Helse Norge og Modum Bad sanatorium med NVIOs 
generalsekretær som leder. Tjenesten fortsatte i første 
omgang ut 2012, finansiert med offentlige midler. 
Status i jubileumsåret er at tjenesten fortsetter, og er 
i stadig utvikling, men nå ikke lenger i samarbeide 
med Mental Helse Norge, men med andre samar-
beidspartnere for å sikre faglig tyngde.

1987 1988 1989Navnet endres til FN-veteranenes Landsforbund (FNVLF)
FN-Soldatenes hjelpefond blir etablert
FNs fredsbevarende styrker blir tildelt Fredsprisen 1988

Foreningens andre og tredje 
lokalforening blir etablert; 
Oslo og Trøndelag
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Stiftelsen veteranhjelp 
FN-soldatenes hjelpefond ble opprettet under NOR-
BATT Is 10-års jubileum på Ulven 28. mai 1988. 
Initiativtaker var Petter Kjendlie. I statuttenes § 1 
het det: «FN-soldatenes hjelpefond har til formål å 
yte økonomisk hjelp til skadet FN-personell og falne 
FN-personells etterlatte, samt til tiltak som er til beste 
for skadde FN-soldater. Med skadde forstås både 
fysiske- og psykiske skader, inklusive senskader.». 
Fondets midler ble forvaltet av et styre på fire med-
lemmer; to fra FNVLF, en fra Forsvarets sanitet og 
en fra Krigsinvalideforbundet. Fra 1. januar 2002 ble 
det oppnådd enighet mellom FNVLF, Krigshospital-
kassen av 1679 og FN-soldatenes hjelpefond om en 
sammenslåing av de to fondene, hvor fondets felles 
navn nå er Krigshospitalkassen.

I tillegg til den økonomiske hjelpen Krigshospitalkas-
sen kan yte, lanserte president Odd Helge Olsen på et 
ledermøte i 2007 tanken om et fond for øyeblikkelig 
hjelp til veteraner. FNVLF fulgte opp presidentens in-
itiativ og etablerte i 2008 Stiftelsen Veteranhjelp, med 
en nå urørlig grunnkapital på kr. 1.885.000. 

Hensikten med denne stiftelsen var, og er fortsatt, å 
støtte veteraner med akutte økonomiske problemer. 
Stiftelsen har ingen egne inntekter og er derfor av-
hengig av frivillige bidrag. 

Eksempelvis har flere private bidragsytere, Krigs-
hospitalkassen, NVIO, salg av veterankalendere, 
jubileumsauksjoner samt enkelte lokalforeninger av 
NVIO, gitt til dels store bidrag til fondet. Noen perso-
ner er også faste månedlige givere. Enkelte av de som 
er støttet med et øyeblikkelig tilskudd fra stiftelsen 
har også betalt tilbake sin støtte. 

Siden 2011 er 491 veteraner hjulpet med til sammen 
kr. 4.534.041.  Det første styret i stiftelsen bestod av 
FNVLFs president Odd Helge Olsen, styremedlem 
Jon Aabakken og varamedlem Ola van der Eynden. 
Styret nå i jubileumsåret består av styreleder Reidar 
Bjørn Melhuus, samt styremedlemmene Trude Marie 
Nilsen og Philip Lautin Jackson.

1990 1991 1992Bergen på plass med foreningens 
fjerde lokalforening

Foreningen tildeles eget kontor i 
bygning 22 på Akershus festning
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I mars 1998 ble det inngått et godt samarbeide mellom FNVLF og Krigsinvalideforbundet samt stiftelsen 
Krigsinvalidehjemmet på Bæreia, med mål på lang sikt å overta Bæreia som et kompetanse- og velferdssenter 
for veteraner og deres pårørende. 

Basert på Forsvarsdepartementets øremerkede bevilginger til prøveprosjektet Bæreia ble det mulig fra 1999 
å ansette tidligere formann i FNVLF, Odd Ivar Ruud, som prosjektleder for en periode. På samme grunnlag 
ble organisasjonen rundt Bæreia styrket ved at Steffen Simonsen fra 2001 til 2004 ble tilsatt som prosjektleder. 
Som del av prosjektet ble også Knut A. Østbøll tilsatt som assisterende direktør på Bæreia fra 2002 frem til 
2004.  

FNVLF hadde et meget godt samarbeide med forsvarsministrene Jørgen Kosmo, Bjørn Tore Godal, Eldbjørg 
Løwer og Dag Jostein Fjærvoll med tanke på prosessen å overta Bæreia. Stiftelsen Krigsinvalidehjemmet over-
lot så Bæreia til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).  I januar 2008 annonserte forsvarsminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen at Forsvarsdepartementet nå satset på Bæreia, noe som resulterte i at Forsvaret 
overtok Bæreia juni samme år, da under navnet Forsvarets veteransenter (FVS). Bæreia åpnet igjen i oktober 
2008, og det ble Forsvarets veteranadministrasjon som fikk forvaltningsansvaret for veteransenteret.

1993 1994 1995Økt oppmerksomhet rundt PTSD Første utgave av ”Sjekkposten”
Eget sekretariat blir etablert ledet av Erling Höem
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Andre aktuelle saker 
som berører NVIO
8. mai ble av Regjeringen i 2011 gitt status som 
Veterandag, i tillegg til at dagen er vår frigjørings- 
og markeringsdag for å minnes frigjøringen etter 
den annen verdenskrig.  Dagen blir feiret og mar-
kert flere steder i landet, og flere lokallag har tatt 
ansvar for markering, vedlikehold og bekransning/
blomsternedleggelse ved lokale minnesteiner/monu-
menter. Flere steder har opplevd en økt interesse for 
veteraner og velvilje fra kommunene for å ta ansvar 
for markeringene.

I 2007 ble det åpnet et informasjonssenter i Oslo kalt 
F-12, hvor hensikten med senteret blant annet var å 
informere hele samfunnet om FNVLF, samt være et 
møte- og samlingssted for veteraner fra hele landet. 
Senteret ble imidlertid lagt ned året etter. 

Etter hvert oppsto det veterankompanier ved flere 
av lokalforeningene, og ved årsskiftet 2016/2017 var 
det etablert veterankompanier også i Kristiansand, 
Trøndelag, Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Eiker og 
Tromsø. 

Den årlige nasjonale veterankonferansen er en fag-
konferanse som samler de som jobber med oppføl-
ging og anerkjennelse av veteraner fra internasjonale 
operasjoner, og hvor NVIO er en naturlig deltager. 

På konferansen får deltakerne innsikt i hvordan 
det sivile Norge, og spesielt kommunene, kan bidra 
til økt anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av 
veteraner.

1996 1997 1998Nordiske CNBB erstattes med The Board of 
the Nordic Blue Berets (BNBB)

Foreningen blir medlem av World Veterans Federation
Medlemsgrunnlaget endres til ”..personell som er, eller 
har deltatt i internasjonale operasjoner”

Tildeling fra FD gjør det mulig å 
tilsette en ffast orbundssekretærr
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Forsvarets Veteranpris
Veteranprisen deles ut av forsvarssjefen som en aner-
kjennelse av godt arbeid og engasjement for veteraner. 
Prisen gis til personer eller organisasjoner som har 
nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme 
veteransaken. Prisen, som deles ut årlig på den nasjo-
nale veterankonferansen, har blitt delt ut til:
2013: Terje Seterbø og Jon I. Kjellin   
2014: Petter Kjendlie
2015: Per «Pekka» Christian Jacobsen   
2016: Fred Gallefoss
2017: Knut Østbøll      
2018: Arild Lihaug og Bjørn Dåvøy
2019: Odd Helge Olsen

Veterankortet
Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenes-
tegjort i en internasjonal operasjon. Kortet er ikke 
et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av For-
svaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.  
Veteranorganisasjonene, blant annet NVIO, adminis-
trerer fordels- og rabattavtaler knyttet til kortet.

Kommunale veteranplaner
Tiltak 14 i Regjeringens oppfølgingsplan fra 2014 slår 
fast at «Det bør legges til rette for bedre samhand-
ling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og 
ivaretakelse av personell som har vært i internasjo-
nal tjeneste. Kommunene oppfordres til å utarbeide 
kommunale eller interkommunale veteranplaner.». 
I denne forbindelse er det er gledelig å konstatere at 
kommuner henvender seg til lokalforeningene og til 
sekretariatet med anmodning om bistand til å utar-
beide kommunale eller regionale veteranplaner.

1999 2000 2001Med FNVLF som pådriver ble Forsvarets medalje for 
internasjonale operasjoner innstiftet
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Veterantreff 
Hver måned arrangeres det veterantreff på ca. 80 steder i hele landet av NVIO på vegne av FVT. 
Veterantreffene er åpne for alle veteraner uavhengig av om de er med i en organisasjon eller ikke. Pårørende 
er også velkomne på halvparten av treffene i året. I tillegg har ansatte i Forsvaret, i statlige eller kommunale 
etater med arbeidsoppgaver innenfor veteranivaretakelse samt ansatte i veteranorganisasjonene adgang til 
veterantreffene. Det er NVIO som står som teknisk arrangør av veterantreffene, hvor maten dekkes av For-
svaret veterantjeneste. I 2018 ble det gjennomført veterantreff for til sammen ca. 7.900 deltagere, i 2019 var 
tallet ca 8.700.

2002 2003 2004FN-soldatenes hjelpefond og Krigshospitalkassen 
av 1679 blir ett fond; krigshospitalkassen
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FN-marsjen 
I 1983 ble FN-marsjen arrangert for første gang. 
Primus motor var senere formann Odd Ivar Ruud, 
som da også var leder for Norsk Turmarsj Forbund. 
Etter at marsjen ble innlemmet i turmarsjforbundets 
terminlister fikk FN-marsjen etter hvert en stor opp-
slutning. Marsjen har utviklet seg fra å være en marsj 
for Oslo-området til å bli et arrangement gjennomført 
av lokalforeninger over store deler av landet.

Andre organisasjoner
NVIO er i dag medlem i følgende andre 
organisasjoner:
• World Veterans Federation (WVF)
• Board of the Nordic Veteran Federations (BNVF)      
   (tidligere Board of the Nordic Blue Berets)
• Folk og forsvar
• Frivillighet Norge
• Støtt våre soldater
• FN-sambandet

2005 2006 2007Kameratstøtte-telefonen blir sentralisert 
og betjent hele døgnet.

Økt fokus på veteraner fra internasjonale operasjoner 
Forsvarets veteranadministrasjon blir etablert
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Minnesteiner og medaljer
Minnesteinen på Akershus festning var det første 
minnesmerket viet norske veteraner fra internasjo-
nale operasjoner. Minnesmerket ble avduket i 1989. 
Etter hvert har disse monumentene og minneparkene 
kommet til: 
• 1995 minneparken på Vikeså i Rogaland 
• 1998 minneparken i Ebel el Saqi/Libanon. 

I tillegg til sistnevnte minnepark er det reist ni minneplater i 
terrenget på de stedene i NORBATTs operasjonsområde hvor 
nordmenn har gitt sitt liv for freden. FN har i tillegg reist to 
minnesmerker i Libanon hvor alle omkomne tilhørende 
UNIFIL er oppført. 

• 2000  minnesteinen i Generalhagen i Harstad 
• 2000   UNIFIL-monumentet på Kongsvinger festning
• 2005  veteranmonumentet på Koengen/Bergenhus 
• 2007  veteranmonumentet på Hønefoss 
• 2008  veteranmonumentet på Kongsberg
• 2009  veteranmonumentet i Sandefjord 
• 2011 «Touchpoint» på Bardufoss
• 2013  veteranmonumentet på Hamar
• 2015  veteranmonumentet i Kristiansand

FNVLF har innstiftet to medaljer; Fredsprismedal-
jen og FN-veteranenes Landsforbunds hederstegn. 
Som en følge av at Fredsprisen i 1988 ble gitt til FNs 
fredsbevarende styrker fremkom det et ønske om 
en egen Fredsprismedalje. Det var Bergen og Hor-
daland FN-veteranforening som tok initiativet til 
medaljen, som Forsvarssjefen godkjente i 1995 for 
bæring på militær uniform for de som hadde tjenes-
tegjort i disse styrkene. 

Hederstegnets statuetter som for første gang ble 
vedtatt av Forbundsstyret i 1999, ble satt til valørene 
gull, sølv og bronse, og Forsvarssjefen ga tillatelse til 
at hederstegnet kan bæres til militær uniform. Med 
blant annet FNVLF som pådriver ble Forsvarets 
medalje for internasjonale operasjoner innstiftet i 
2000.

2008 2009 2010Foreningen endrer navn til NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) 
Forsvaret tar over Bæreia som fra nå av heter Forsvarets Veteransenter (FVS)
Stiftelsen Veteranhjelp blir etablert

50års jubileum
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Æresmedlemmer i NVIO
Per 1. januar 2020 hadde NVIO følgende æresmedlemmer: 

    • Vigar Aabrek
    • Erling Hoëm (gikk bort 11.05.2019)
    • Lorentz Boxaspen
    • Odd Helge Olsen
    • Martin Vadset (gikk bort 01.05.2018).

2011 2012 20138. mai blir av Regjeringen gitt status som veterandag 
NVIO flytter inn i bygning 60 på Akershus festning

Bladet endrer navn til VETERAN og går 
fra medlemsblad til interessemagasin
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Formenn

1960-1963 : Odd Bull   
1963-1967 : Roy Kaldager 
1967-1969 : Jan M. Vilster  
1969-1971 : Stig Adeler
1971-1979 : Erling Lund   
1979-1981 : Erling Hornslien
1981-1983 : Dag Askheim  
1983-1987 : Oddmund Holmen
1987-1988 : Odd Ivar Ruud

Formenn/presidenter og generalsekretærer i organisasjonen

Generalsekretærer

1994-2003 : Erling Hoëm  
2003-2007 : Jon Aabakken
2007-2011 : Vidar Falck  
2011-2012 : Tom Blix  
2012-        : Thor Lysenstøen

Presidenter

1988-1990 : Odd Ivar Ruud  
1990-1994 : Erling Hornslien
1994-1997 : Martin Vadset  
1997-2002 : Vigar Aabrek
2002-2003 : Jan Erik Karlsen  
2003-2005 : Lorentz Boxaspen
2005-2014 : Odd Helge Olsen  
2014-2017 : Britt Tove Berg Brestrup
2017-       : Dag Magne Lunde

2014 2015 2016I Regjeringens oppfølgingsplan for veterane oppfordres alle 
kommuner til å utarbeide en veteranplan (tiltak 14) 
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Forbundsstyret i jubileumsåret 2020
Til å styre NVIO-skuta videre frem til landsmøte i 2021 har presidenten fått med seg, fra venstre: Einar Ulle-
berg, Troms (styremedlem), Rune Meier, Hadeland (varamedlem), Steinar Vikholt, Vestfold (varamedlem), 
Nils Vindenes, Bergen (visepresident), Dag-Magne Lunde, Asker og Bærum (president), Reidar Melhuus, 
Hamar (styremedlem) og Philip Jackson, Rogaland (styremedlem). De andre i forbundsstyret, som ikke var til 
stede da bildet ble tatt er: Helene Hilmarsen, Oslo (styremedlem), Frank O. Eriksen, Bergen (styremedlem), 
Randi Alise Bye, Trøndelag (varamedlem) og Henning Martiniussen, Kongsberg (varamedlem).

2017 2018 2019 Landsmøtet vedtar regional 
organsiasjonsstruktur
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Fremtiden
«Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den» skrev 
president Dag Magne Lunde i bladet Veteran i desember 2019:

«NVIO sin stolte historie ble til fordi veterankamerater sto opp og kjempet for våre veteraners 
rettigheter og anerkjennelse for den tjenesten man hadde deltatt i på vegne av nasjonen. 
Vi skal aldri glemme historien vår, og med den forplikter det oss å forvalte denne, og sammen 
legge et grunnlag og kjempe for at fremtidige veterangenerasjoner får den respekten, anerkjen-
nelsen, ivaretagelsen og oppfølgingen de fortjener av staten og samfunnet for øvrig.».

2020 60 års jubileum
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