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Ny lov §19 a, lov om social service - styrket indsats i overgang fra barn til voksen
Baggrund
Den 1. januar 2021 trådte en ny lovbestemmelse i kraft om den gode overgang til voksenlivet for
unge med handicap.
Kommunerne er forpligtet til at sikre en god overgang til voksenlivet for unge med handicap, men
med en ny ændring i serviceloven bliver kommunerne pålagt at begynde at forberede overgangen,
når den unge fylder 16 år.

Ny lovbestemmelse sætter fokus på børn og unge, der modtager handicapkompenserende ydelser
§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter denne lov, fylder 16 år, påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet. Det samme gælder for unge, hvis forældremyndighedsindehavere modtager hjælp efter denne lov alene med afsæt i den unges betydelige og varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse. Forberedelsen skal være
tværgående og helhedsorienteret og skal foregå i dialog med den unge og dennes forældre. Forberedelsen
skal ikke være mere omfattende, end formålet i det enkelte tilfælde tilsiger.
Stk. 2. I forberedelsen, jf. stk. 1, skal indgå overvejelser om følgende forhold vedrørende den unge:
1) Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen eller lidelsen. 2) Uddannelse.
3) Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag. 4) Boligforhold. 5) Sociale forhold. 6) Øvrige relevante forhold.
Stk. 3. Forberedelsen af overgangen, jf. stk. 1 og 2, skal være afsluttet, således at kommunalbestyrelsen kan
træffe afgørelse om den fremtidige hjælp og støtte, og således at denne kan iværksættes, umiddelbart efter
at den unge er fyldt 18 år.«
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Hvad har vi gjort i Rødovre Kommune inden lovændring
Rødovre Kommune har haft et kontinuerligt fokus på den gode overgang fra barn til voksen i form
af ”Tværs møder” hvor repræsentanter fra Børne- og Familieafdelingen, ungeenheden i Rødovre
Jobcenter, ungeenhedens reconnect-indsats1, specialvejleder fra Ungecenter 2610 og Socialteam fra
Social- og Borgerservice har været deltagende. Disse møder har tidligere pågået kvartalsvis og med
fokus på unge fra 16½ års alderen.
I 2018 var den ”gode overgang fra barn til voksen” endvidere et af de projekter Sammen med Borgeren forløb har besøgt. Projektet involverede interviews med henholdsvis unge og forældre udarbejdelse af prototyper for bedre overgange fra barn til voksen samt borgerrejser. Der blev blandt
andet udarbejdet et vejviserkort til at visualisere for borgeren samt indeholder et talekort for medarbejdere, et forældrenetværk med fokus på overgangen fra barn til voksen for forældre til unge
med angst og autisme og en oversigt til familierne over møder i overgangen for barn til voksen.
Lovændringen sætter fokus på børn og unge, der modtager handicapkompenserende ydelser.
Børne- og Familieafdelingen har på den baggrund justeret ”på tværs”-konceptet, så det inkluderer
den nye målgruppe og opfylder kravene i lovændringen.

Hvad betyder lovændringen i praksis?
Den nye lov præciserer endvidere og stiller krav om borgerinddragelse samt krav om faste drøftepunkter der skal inddrages i handleplanen. Rødovre Kommune har på mange områder haft fokus på
netop borgerinddragelse og tydlighed af handleplaner, men har på baggrund af ny lov lavet mindre
justeringer for endnu højere grad af at imødekomme disse krav. Ændringerne er beskrevet nedenfor.

Fra handleplansmøder med forældre til handleplansmøder, hvor den unge også er med
Når den unge når 17½ års alderen, vil den unge og deres familie vil blive indkaldt til handleplansmøde omkring overgang fra barn til voksen. Her er Socialstyrelsens anbefalinger omkring faste drøftepunkter indskrevet i handleplanen. Hvis der skal udarbejdes ny pædagogisk psykologisk vurdering,
indhentes udtalelser fra speciallæge m.m. vil dette blive gjort mellem handleplansmøde og tværfaglig
konference, tidligere kaldet tværsmøder. Mens det først med den seneste lovændring er blevet et
krav, at den unge deltager på møderne, har dette længe været praksis i Rødovre Kommune.
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Reconnect er et forskningsprojekt i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Novo Nordisk fonden om
sårbare unge
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Alle unge, der fylder 17½ år drøftes på tværfaglig konference
Alle unge som fylder 17½ år med en sag i Børne- og Familieafdelingen vil fremover blive drøftet på
tværfaglig konference. Tidligere var det kun de unge, hvor sagsbehandleren havde vurderet at den
unge havde behov for støtte efter det 18. år, der blev drøftet på tværsmøderne. Formålet med konferencen er at koordinere indsatserne for at skabe bedst mulig overgang fra børne- og familieområdet til voksenområdet.

To årlige KUI-møder om unge med behov for ekstra indsats på vej ud af folkeskolen
Der afholdes to gange årligt møde med Koordineret Ungeindsats (KUI), hvor unge som har en bemærkning under KUI-kolonnen i LIS-rapporten drøftes. På møderne drøftes sager på alle unge, der
er på vej til at afslutte deres folkeskoleforløb og hvor grundskolevejlederne og lærere vurderer, at
der er behov for en ekstra indsats eller hvor sagsbehandler fra børne- og familieområdet har anbefalet det.

Ved alle møder med den unge og forældrene tages der udgangspunkt i de metoder og værktøjer til
styrket inddragelse af børn og unge i egen sag, for at sikre, at barnets/den unges perspektiv fremgår
af planen.
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