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Sådan søger du et legat 
hos Soldaterlegatet

Soldaterlegatet støtter soldater og civile, der under 
udsendelse i internationale militære missioner pådrager 
sig fysiske eller psykiske skader og af den årsag får 
behov for økonomisk støtte til at den ændrede situation, 
samt deres pårørende. 

Det overordnede formål med legatet er at støtte modtagerne 
i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på 
trods af de skader eller tab, som udsendelsen har medført.

Derudover arbejder Soldaterlegatet med at sikre, at veteranen 
har kontakt med fx Veterancentrets socialrådgiver eller anden 
fagprofessionel støtte samt får tilbudt de kommunale ydelser 
og tilbud, veteranen og familien har krav på.

- er en selvstændig, privat fond ua�ængig af politiske interesser



ALLE KAN INDSTILLE 
For at modtage et legat skal den pågældende indstilles af en 
instans eller en person. Modtageren kan ikke indstille sig selv. 
Men alle har mulighed for at indstille en veteran eller pårøren-
de til et legat – fx Forsvarets Veterancenter, fagforeninger, 
kommuner og andre myndigheder, soldaterhjem og veteran-
hjem, kolleger, familie og venner. 

HVAD
Fondens legater varierer i størrelse og tildeles i form af støtte 
til eksempelvis økonomisk eller juridisk rådgivning, medicin, 
behandling, bolig, rehabilitering, rekreation og uddannelse. 
Legater tildeles som udgangspunkt ikke til anerkendelse og 
opmuntring eller som kontantbeløb, men som støtte til speci-
fikke udgifter til et konkret behov afledt af veteranens skade. 
Søges der støtte pga. gæld og/eller løbende dårlig økonomi, 
vil Soldaterlegatet ofte tilbyde økonomisk rådgivning som en 
del af en samlet løsning. 

Læs meget mere om de konkrete støttemuligheder, samt hvad 
vi ikke støtter på soldaterlegatet.dk/hvad

HVORDAN
Du kan udelukkende indstille en person til Soldaterlegatet ved 
at udfylde ansøgningsformularen online på Soldaterlegatets 
hjemmeside.



SØG LEGAT 
For at kunne komme i betragtning til et legat skal behovet 
for det ansøgte være afledt af veteranens fysiske eller 
psykiske skade fra udsendelsen. 

Inden en ansøgning sendes til Soldaterlegatet, skal du være 
opmærksom på følgende:

• Økonomisk rådgivning i forbindelse med udbetaling af  
 erstatning tilbydes i første omgang af Veterancentret.  
 Derudover kan alle veteraner frit benytte rådgivning  
 stilbuddet ’Økonomisk Overblik’ på KFUM Soldaterhjem.

• Den indstillede skal have givet samtykke til, at der   
 søges et legat og vidregives oplysninger til Soldaterlegatet. 

• Legater til juridisk rådgivning gives i forbindelse med  
 anmeldte arbejdsskadesager – en såkaldt ’second   
 opinion’. Er veteranen medlem af en fagforening, skal  
 denne kontaktes først.

• Som udgangspunkt ydes der ikke legater til formål, der  
 kan dækkes af o�entlige tilbud eller myndigheder. 



DOKUMENTATION
Soldaterlegatet bedømmer ansøgninger ved et skøn ud fra oplys-
ningerne i ansøgningen. Derfor er det vigtigt at udfylde og doku-
mentere den bedst muligt. For eksempel:

• Kan der søges o�entlig støtte til det ansøgte, ønsker Soldater- 
 legatet kopi af ansøgning til/afslag fra den o�entlige instans  
 – særligt hvis den indstillede får overførselsindkomst.

• Udtalelse om det ansøgte fra relevant fagperson, fx læge,  
 psykolog, fysioterapeut, bandagist eller uddannelsesvejleder. 

• Hvis du søger støtte til bolig, skal der foreligge kopi af   
 lejekontrakt/tilbud fra udlejer.

• Søger du støtte til tandbehandling, skal årsagsforbindelsen 
 beskrives og tandlægens overslag medfølge. 

• Drejer ansøgningen sig om restancer, fx på husleje, el, varme  
 eller kontingenter, skal du medsende en opgørelse fra kreditor. 

På Soldaterlegatets hjemmeside - soldaterlegatet.dk/hvad kan 
du under de enkelte emner for støtte finde flere oplysninger om 
Soldaterlegatets krav til oplysninger og dokumentation.

KONTAKT
Er du i tvivl om, hvordan du skal søge et legat, er du altid velkommen til at 
kontakte Soldaterlegatets juridiske konsulent på mobil: 51 90 92 51 eller via
e-mail: soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk  

VIDSTE DU, AT...
Soldaterlegatet gør andet end at uddele individuelle legater?
Under ‘Projekter’ på vores hjemmeside findes en række af de initiativer, som 
Soldaterlegatet har iværksat eller støtter.

facebook.com/fonden.soldaterlegatet/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: soldaterlegatet.dk/nyhedsbrev/

soldaterlegatet.dk

linkedin.com/company/soldaterlegatet


