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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 20. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 4 (L 17) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

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

Spørgsmål nr. 4: 

”Hvordan vil ministeren sikre med dette lovforslag, at ingen fremover står uden hjælp 

ved det 18. år, herunder at den unge kan få lov til at bevare sin hjælp, indtil det sikres, 

at vedkommende får hjælp efter voksenbestemmelserne?” 

Svar: 

Kommunerne har allerede i dag en helt generel forpligtelse til at sikre, at borgerne får 

den hjælp og støtte, de har behov for. Dette indebærer også en pligt til at sikre, at den 

enkelte borger ikke står uden nødvendig hjælp - uanset hvor i livet borgeren er. Pligten 

til at sikre, at borgeren ikke står uden nødvendig hjælp, er altså ikke begrænset til kun 

at gælde unge med handicap i overgangen til vokselivet. 

Men med dette lovforslag er vi med til at sikre, at kommunerne har en særlig opmærk-

somhed på at skabe en god og velforberedt overgang for netop denne gruppe af unge.  

Det konkrete ønske om at give de unge ret til at beholde bevillinger efter børnebe-

stemmelserne, efter den unge er fyldt 18 år, ligger ud over den politiske aftale bag lov-

forslaget. En imødekommelse af dette ønske vil indebære, at kommunerne pålægges 

nye administrative opgaver, som vil medføre væsentlige ændringer i rammerne for 

sagsbehandlingen og formodentligt også økonomiske merudgifter for kommunerne, 

som ikke kan dækkes af den ramme, som er afsæt til lovforslaget. Indførelse af en ret 

til at beholde hjælpen efter børnebestemmelserne efter det fyldte 18. år vil derfor for-

udsætte en ny politisk forhandling og en ny lovproces, inklusive nye økonomiske for-

handlinger med KL.  
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