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Høring 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) 

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til lovforslag 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) i høring.  

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. Aftalen 

er indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance 

den 20. november 2019. 

Med udkastet til lovforslag foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i lov om 

social service, som pålægger kommunerne en forpligtelse til at igangsætte for-

beredelsen af overgangen til voksenlivet, når en ung med betydelig funktionsnedsæt-

telse eller indgribende lidelse, som modtager hjælp efter serviceloven, fylder 16 år. 

Med den foreslåede lovbestemmelse tydeliggøres det desuden, at forberedelsen skal 

være helhedsorienteret og skal ske i dialog med den unge og dennes forældre, samt at 

forberedelserne skal afsluttes, så kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om 

fremtidig hjælp og støtte og iværksætte denne umiddelbart efter, at den unge er fyldt 

18 år. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er 

ministeriet i hænde senest mandag den 29. juni 2020 kl. 10.  

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til lbr@sim.dk med kopi til p-

handicap@sim.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke 

fremsendes både pr. brevpost og pr. mail.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Lene Brøcker på telefon 41 85 11 

32 eller mail lbr@sim.dk. 
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