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Orientering om vedtagelse af L 17 /lovnummer nr 2216 af 29/12/2020 

Folketinget vedtog den 21. december 2020 L 17 Forslag til lov om ændring af lov om 

social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller 

langvarig lidelse). Lovforslaget som vedtaget er vedlagt. Den stadfæstede lov nr. 2216 

af 29. december 2020, som trådte i kraft 1. januar 2021, kan ses på retsinformation på 

følgende link https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2216.  

Lovforslaget udmønter initiativet ”Bedre rammer for overgangen til voksenlivet for 
unge med handicap”, som indgår i den politiske aftale om udmøntning af reserven til 
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023. 

Baggrund for lovforslaget er en erkendelse af, at overgangen til voksenlivet er 

forbundet med særlige udfordringer for unge med betydelig og varig 

funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, da det ofte vil have stor praktisk 

betydning for deres hverdag, at de fylder 18 år og dermed formelt bliver voksne. Det er 

derfor særligt vigtigt at understøtte overgangen til voksenlivet for denne gruppe af 

unge, fordi rammerne for den hjælp og støtte, den unge kan få, både efter lov om social 

service og andre regelsæt, ændrer sig væsentligt, når den unge fylder 18 år. 

Det primære formål med lovforslaget er derfor at skabe sikkerhed for, at 

kommunalbestyrelsen igangsætter planlægningen af overgangen til voksenlivet for 

unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse i god tid 

inden den unge fylder 18 år. 

Med lovforslaget er der således indført en ny forpligtelse for kommunalbestyrelsen til 

at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge i målgruppen, når 

den unge fylder 16 år.  

Lovforslaget indeholder derudover en oplistning af temaer, som altid skal overvejes i 

forbindelse med forberedelsen af ovegangen til voksenlivet, samt en tydeliggørelse af 

det eksisterende, kommunale ansvar for at sikre, at forberedelsen bliver tværgående og 

helhedsorienteret, og at den foregår i dialog med den unge og dennes forældre. 

Samlet set skal lovforslaget medvirke til at sikre, at både kommunen, den unge og 

forældrene er godt forberedte på overgangen. Samtidig skal lovforslaget understøtte 

forberedelsen af overgangen, således at den unge ikke står med et udækket 

hjælpebehov, når den pågældende fylder 18 år. 
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For at understøtte kommunerne i arbejdet med at implementere den nye lovgivning, 

har Socialstyrelsen i samarbejde med bl.a. KL og Danske Handicaporganisationer 

udarbejdet et inspirationsmateriale, som kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside. 

Inspirationsmaterialet indeholder blandt andet eksempler på, hvordan kommunerne 

kan organisere sig i arbejdet med at forberede overgangen til voksenlivet samt til, 

hvordan kommunerne kan tilrettelægge inddragelsen af den unge og forældrene. 

Materialet kan findes via dette link: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/overgangen-

til-voksenlivet-for-unge-med-handicap. 

Der er desuden udarbejdet en elektronisk ’temadag’, som kan ses på YouTube, ligesom 

der er mulighed for at kontakte Socialstyrelsen med spørgsmål og kommentarer til 

såvel inspirationsmaterialet som temadagen. Videoerne til temadagen kan findes her: 

https://socialstyrelsen.dk/videoer-overgang.  

Generelle henvendelser om inspirationsmaterialet kan rettes til specialkonsulent 

Mette Lund Møller, Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed, e-mail 

mlun@socialstyrelsen.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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