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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 23. november 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 7 (L 17) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Charlotte Broman Mølbæk (SF). 

Spørgsmål nr. 7: 

”Hvad er ministerens holdning til, at lovforslaget for nuværende ikke lægger op til at 

gælde de borgere, der ved lovens ikrafttrædelse er mellem 16 og 18 år, og derfor ikke 

bliver omfattet af det konkrete lovforslag om bedre og tryggere overgang til voksenli-

vet?” 

Svar: 

Som nævnt i mit samtidige svar på spm. 6 til L 17 forpligter vi med lovforslaget som 

noget nyt kommunerne til at igangsætte planlægningen af overgangen til voksenlivet 

for unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, når 

den unge fylder 16 år. Denne forpligtelse kan kommunerne ikke efterleve i forhold til 

de unge, som allerede er fyldt 16 år, når lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2021.  

Kommunerne har dog allerede i dag pligt til at sikre den bedst mulige forberedelse af 

overgangen til voksenlivet for alle unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det gælder også de 

unge, som er fyldt 16 år inden lovens ikrafttræden 1. januar 2021. 

Det følger derfor også klart af bemærkningerne til § 2 i lovforslaget, at kommunalbe-

styrelsen i medfør af de eksisterende bestemmelser i serviceloven og retssikkerhedslo-

ven er forpligtede til at sikre en god, inddragende og velforberedt overgang til voksen-

livet også for de unge, som ved lovens ikrafttræden er mellem 16 og 18 år.  
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