
              

Bornholms Veteran Forum (BVF) 
Forum for tidligere udsendte  

P R O T O K O L 
 

Af BVF’s repræsentantskabsmøde tirsdag den 5. september 2017 hos Beredskabsstyrelsen, Rønne-

vej 1, Allinge. 

Til stede: 

Jeanett Sofer og Line Jespersen   Veterancentret 

Thore Clausen    Soldaterlegatet 

Jesper Lindstrøm Larsen og Niels Chresten Andersen  Bornholms Regionskommune 

Peter Kaas-Claesson og Kenn-Erik Olsen   Beredskabsstyrelsen 

Helge Skjold Hansen og Rasmus Wordorff  Danmarks Veteraner 

Johnny G. Larsen og Steen Finne Jensen   Folk & Sikkerhed 

Richardt Sølvertorp og Kim Bjelstrand   Soldat for Danmark 

Per Nielsen og Jens P. Christoffersson   Bornholmske Dragoner 

Lars Lund     KFUM’s Soldatermission 

 

Formanden Richardt Sølvertorp bød velkommen, herunder til de indbudte gæster fra Veterancen-

tret og Soldaterlegatet. 

1. Orientering om Veterancentrets ny uddannelse til frivillige på veteranområdet 

Jeanett Sofer og Line Jespersen præsenterede sig selv kort, orienterede om Veterancentret og 

den nye uddannelse, jf. vedhæftet præsentation. 

Det blev oplyst at der i juni 2017 er registreret 469 veteraner/tidligere udsendte på Bornholm. 

Af støttemuligheder fra veterancentret blev fremhævet 

• Socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere, brobyggere og militær-

psykologer. 

• Jobordningen, hvorefter arbejdsgivere kan modtage 50.000 kr. for ansættelse af en tid-

ligere udsendt i mindst 15 timer/ugentlig i mindst 26 uger 

• Samtalegrupper for børn og unge i henholdsvis Høvelte og Karup. 

• PREP-kurser for par 

• Døgntelefonen 

• Frivilliguddannelsen 

Frivilliguddannelsen løber de næste 3 år, og består af 2 weekendkurser (moduler) med et halvt 

års mellemrum. Det første kursus er netop gennemført i Jylland. 

Uddannelsen retter sig især mod frivillige, der beskæftiger sig med de mest udsatte veteraner. 

Formålet er at fremme samarbejde på tværs og at sikre en mere brugerorienteret støtte fra 

Veterancentret. 



Uddannelsen giver en række praktiske værktøjer, indeholder vidensdeling og er med til at ska-

be netværk. 

 

Drøftelse: Der var tilslutning til at der bør arbejdes for at tilbyde denne uddannelse på Born-

holm, men at der alene bør være 3 måneder mellem de to weekendkurser. Kurserne bør også 

skræddersyes til bornholmske forhold, herunder med inddragelsen af regionskommunen. På 

nogle områder er Bornholm længere fremme, bl.a. med BVF. Vigtigt at der i uddannelsen også 

indtænkes familie og bagland. 

 

2. Orientering om Soldaterlegatet 

Thore Clausen orienterede om baggrund og formål for Soldaterlegatet, samt et par eksempler 

på tilskud til bornholmske initiativer: Danmarks Veteraners café og Familieplejens projekt med 

at etablere en klub for veteranbørn. 

Hovedparten af midlerne går dog til enkeltpersoner – i alt ca. 1.500 veteraner siden 2009. 

Kommunen, pårørende og andre kan søge, men ikke veteranen selv. 

Thore opfordrede til at kontakte Soldaterlegatet om konkrete sager. 

Link til yderligere oplysning: https://soldaterlegatet.dk/ 

 

3. Drøftelse af forslag om en veterankoordinator 

Forslaget herom blev fremsat ved BVF’s repræsentantskabsmøde i marts, og her opfordrede 

oberst Jette Albinus fra Veterancentret til at trække på andre kommuners og Veterancentrets 

erfaringer. 

Danmarks Veteraner har til budgetforhandlingerne fremsat et konkret forslag til kommunalbe-

styrelsens partier, jf. vedhæftet. Flere partier havde forslag om en veterankoordinator med i 

forhandlingerne, men det kom ikke med i budgetforliget. Begrundelsen er at der er brug for en 

nærmere afklaring af behovet og en konkretisering af forslag i forhold til omfang og økonomi. 

 

Niels Chresten Andersen orienterede fra eftermiddagens møde mellem BVF’s ledelse og regi-

onskommunens sagsbehandlernetværk, med fokus på om der i regionskommunen bør etable-

res en funktion som veterankoordinator. 

Kim Andersen, veterankoordinator i Sønderborg Kommune, deltog online med en orientering 

om funktionen i kommunen og erfaringer. Sønderborg kommune har et tilsvarende antal vete-

raner som på Bornholm. Kim Andersen er placeret i kommunens jobcenter og har jævnlig kon-

takt med 40-45 af veteranerne. Han hjælper dem i kontakten med kommunens sagsbehandle-

re og arrangerer forskellige aktiviteter som motionsture, rejser mv. 

 

Flere af regionskommunens sagsbehandlere har kontakt med veteraner og pårørende, men 

der behøves et nærmere overblik over omfanget og behovet for en veterankoordinator, også 

for nærmere at kunne beskrive funktion, kompetencer, placering og økonomi. 

Mødet gav flere input til konkrete opgaver for en veterankoordinator: formidle kendskab til 

sagsbehandlerne om bisiddere/mentorer, støtte til indsatsen for bistå tidligere udsendte og 

soldater til beskæftigelse – i samarbejde med jobcenter, Interforce Bornholm, HKKF m.fl., bistå 



ved ansøgninger til Soldaterlegatet og andre støttemuligheder, bistå i planlægning og gennem-

førelse af flagdags-arrangement, samt opgaver i relation til BVF. 

 

Drøftelse: BVF’s ledelse blev bedt om aktivt at arbejde videre med sagen. Alle BVF’s medlems-

organisationer opfordres frem til udgangen af september at indsende input, der af BVF’s ledel-

se vil udgøre grundlaget for et konkret forslag. Dette udsendes til alle medlemsorganisationer 

sammen med en indkaldelse til et møde ultimo november. 

 

Referent: Niels Chresten Andersen 


