
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 22. september 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 743 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 743: 

”Vil ministeren kommentere artiklen "Da multihandicappet pige blev 18 år, fjernede 

kommunen en stor del af hjælpen" fra jyllands-posten.dk den 21. september 2020, og 

vil ministeren herudover besvare følgende: 

– Hvilke initiativer vil ministeren tage for at sikre, at Simone og andre unge med han-

dicap kan få den hjælp, de har behov for? 

– Finder ministeren det rimeligt, at en kommune reducerer hjælpen ved det 18. år og 

nærmest tvinger unge på botilbud, selvom de ikke ønsker dette? 

– Hvilke lovændringer agter ministeren at tage for at sikre, at mennesker med handi-

cap får den rette hjælp?” 

Svar: 

Som borger med handicap skal man kunne stole på, at man får den hjælp og støtte fra 

kommunen, man har ret til efter loven. Det er nemlig kommunens klare ansvar at 

sikre, at den enkelte og dennes familie får den hjælp, der modsvarer hjælpebehovet. 

Derfor er det også urimeligt, når mennesker med handicap oplever, at de skal kæmpe 

en kamp mod systemet for at få den nødvendige hjælp. Jeg har i den forbindelse note-

ret mig, at det fremgår af den artikel, der henvises til i spørgsmålet, at kommunen er 

ved at se på den konkrete sag igen. 

Artiklen nævnt i spørgsmålet er desværre kun en af flere historier om unge, som er 

kommet i klemme, når de fylder 18 år, og deres hjælp omlægges fra servicelovens bør-

nebestemmelser til voksenbestemmelserne. De uheldige situationer opstår typisk i de 

tilfælde, hvor kommunen ikke har forberedt overgangen til voksenlivet ordentligt – el-

ler i ordentlig tid.  

Det er regeringen og en bred kreds af Folketingets partier blevet enige om at gøre no-

get ved. Regeringen har derfor fremsat et lovforslag til behandling i Folketinget, som 

pålægger kommunen en pligt til at igangsætte forberedelsen til voksentilværelsen, når 

den unge fylder 16 år. Lovforslaget indskærper også pligten til at sikre, at forberedel-

sen bliver grundig og tværgående, og – ikke mindst – at den sker i dialog med den 

unge og forældrene. Dermed styrkes de unges og forældrenes retssikkerhed, så de 

unge kan få en god og tryg start på voksenlivet. 

Det beror altid på en konkret og individuel vurdering, hvilken specifik hjælp en ung 

med handicap skal tildeles ved det fyldte 18. år. Men hjælpen skal naturligvis have et 

omfang og tilrettelægges på en sådan måde, at den dækker det samlede behov for 
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hjælp og støtte. Kommunen bør i den sammenhæng i videst muligt omfang tage hen-

syn til den enkeltes ønsker, herunder om den unge ønsker at blive boende i eget hjem 

eller flytte i botilbud. Det er selvfølgelig ikke i orden, hvis en kommune for at presse 

borgeren til at flytte i botilbud reducerer hjælpen i hjemmet så meget, at hverdagen 

ikke længere kan hænge sammen. 

For mig er det en afgørende vigtig dagsorden at sikre den rette hjælp til borgerne. Der-

for har jeg også sat mig i spidsen for et arbejde, som skal evaluere det specialiserede 

socialområde og sikre specialisering og kvalitet i indsatserne fremover. Samtidig ser 

jeg løbende på, hvordan vi også ad andre veje kan styrke sagsbehandlingen og borger-

nes retssikkerhed. I dette arbejde indgår overvejelser om forskellige typer af tiltag og 

initiativer, herunder også mulige lovændringer.  

Men for mig at se handler det mere grundlæggende om økonomien på området, for 

når økonomien er presset, er retssikkerheden det første offer. Derfor er det også dér, 

det er væsentligt at sætte ind. Denne regering har allerede løftet kommunernes øko-

nomi med over tre mia. kroner ekstra i to økonomiaftaler, og vi har med et mere ret-

færdigt udligningssystem sikret penge til velfærd i alle kommuner. Denne oppriorite-

ring af området vil vi fortsætte med, samtidig med at vi vil være i tæt dialog med alle 

relevante aktører om mulige lovændringer og andre tiltag, som kan sikre den rette 

hjælp til borgerne og styrke retssikkerheden. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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