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Høringssvar over forslag om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse)
____________________________________________________________________________
Med lovforslaget indsættes ny § 19 a, hvori kommunen forpligtes til at forberede overgangen til
voksenlivet fra det fyldte 16.år:
”Når en ung med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter denne lov.”
Dansk Handicap Forbund og Forældrekredsen har i mange år arbejdet for at forbedre overgangen fra barn/ung til voksenlivet, da erfaringerne viser, at dette skaber mange udfordringer –
dels fordi man mange steder undlader at forberede processen, og dels fordi de bestemmelser,
man modtager hjælp efter, ændrer sig markant. Det er en situation, der kræver intensiv
individuel vejledning med konkrete handlingsplaner for, hvordan man helt præcist kan sammensætte en kompensationspakke efter det fyldte 18. år. Det er i den forbindelse afgørende, at
forberedelsen omfatter al nødvendig sagsoplysning, så der uden ventetid kan træffes afgørelse
efter voksenbestemmelserne.
På den baggrund er vi positive overfor lovforslaget.
Vi vil dog samtidig bemærke, at overgangen fra barn / ung til voksenliv er for mennesker med
handicap forbundet med langt flere udfordringer end for unge uden handicap. Det er en stor
omvæltning både for den unge og for familien, som både skal leve på baggrund af helt andre
kompensationsordninger, men samtidig håndtere de mentale udfordringer, som følger med
denne overgang.
Danske Handicap Forbund vil i den forbindelse bemærke, at en indsats for at forberede et barn
/ ung til voksenlivet ideelt set bør igangsættes mange år tidligere, hvilket også burde følge af
kommunernes generelle vejledningsforpligtelse, jf. forvaltningslovens § 7.
Samtidig er det vigtigt, at 16-årsreglen ikke bliver til en sovepude, som bremser det
forberedende arbejde på et tidligere stadie. Vi opfordrer derfor til, at det præciseres, at overgangsindsatsen ved det fyldte 16. år skal ses i sammenhæng med og bygge videre på et
langsigtet forberedende og forebyggende forløb allerede i de tidlige barneår, jf. servicelovens
formålsbestemmelse, som jo netop understreger vigtigheden af forebyggende indsats.
Det er herudover forbundets holdning, at forberedelsesindsatsen vil blive styrket, såfremt der er
en gennemgående tovholder, som sammen med familien sikrer maksimal tryghed og
koordinering.
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