
Voksen, og hvad så
v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

18 år og voksen
hvilke muligheder er der for hjælp, og 
hvordan kan forældre hjælpe deres 

voksne barn



Hvor skal jeg som forælder begynde?



Hvor kan jeg søge om information?
På Ankestyrelsens hjemmeside på www.ast.dk

• Principafgørelser
En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre 
myndigheder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager. Ankestyrelsens 
principafgørelser er altså en rettesnor for senere afgørelser i kommuner og 
øvrige underinstanser.

• Juridisk hotline
Ankestyrelsens juridiske hotline er et tilbud om juridisk vejledning til 
kommuner

På dukh´s hjemmeside på www.dukh.dk
• Råd om din ret



Hvem skal vejlede mit voksne barn?

Hvem har vejledningspligt?
• kommunen skal give borgeren råd og vejledning 
på de områder, som de behandler

• Ankestyrelsen har alene vejledningspligt, når 
sagen er påklaget til Ankestyrelsen

• Ankestyrelsen har vejledningspligt overfor 
kommunerne

• hvis man ringer til Ankestyrelsen, kan man godt 
blive henvist til kommunen.

• dukh kan også vejlede borgerne/pårørende



18 år – Ophør af hidtidig hjælp
Når dit voksne barn bliver 18 år ophører hjælp efter 
børnebestemmelserne, undtagelse er efterværn:
• tabt arbejdsfortjeneste 
• særlige foranstaltninger efter børnebestemmelserne i 

serviceloven (kontaktperson/personlig vejleder)
• anbringelsessteder efter servicelovens § 66 

(plejefamilier/døgninstitutioner)
• merudgifter efter § 41 (anden vurdering efter § 100)
• aflastning efter § 44 (anden vurdering, når en person bliver 

18 år) 
• behov for personlig og praktisk hjælp skal vurderes på ny.



Prøv at vurdere dit voksne barns 
hjælpebehov og ressourcer



Hvor godt kender jeg mit voksne barn? 
1

Eksempel på punkter i et skema, man kan bruge:
Mit voksne barn kan ikke (hvorfor ikke?):
• bo alene i egen lejlighed
• klare sig uden brug af voksenstøtte
• forsørge sig selv på det ordinære arbejdsmarked
• tage kompetencegivende uddannelse uden 
yderligere hjælpeforanstaltninger

• tage kompetencegivende uddannelse



Hvor godt kender jeg mit voksne barn? 
2

Eksempel på punkter, man skal være 
opmærksomme på:
Mit barn har følgende ressourcer (men hvor er 
begrænsningerne?):
• kan anvende offentlige transportmidler i 
nærområdet

• kan selv foretage personlig hygiejne
• kan selv gøre sig forståeligt og bede om hjælp

Men er det altid sådan eller er der andre forhold, 
der kan spille ind



Min rolle som forælder til mit voksne 
barn



Forælder til et voksen barn

Du skal være særlig opmærksom på, at
• du ikke længere automatisk bliver involveret i 
dit voksne barns sag med kommunen

• du ikke automatisk får overdraget dit voksne 
barns partsrettigheder 



Hvad skal kommunen gøre?

• kommunen har pligt til at inddrage pårørende 
(dig som forælder) i dit barns sag, hvis 
han/hun ikke kan varetage egne interesser

• kommunen skal vurdere, om dit voksne barn 
har brug for en værge (du kan også selv tage 
stilling til dette). Der er visse betingelser for 
værgemål.



Hvad kan du gøre som forælder
eller som pårørende?

Forældre og/eller de pårørende kan:
• henvende sig til kommunen på personens
vegne uden fuldmagt og søge om hjælp

• blive inddraget i sagsbehandlingen
• komme med indlæg til sagen



Hvad kan du ikke gøre som forælder 
eller pårørende uden fuldmagt eller 

værgemål?

Du kan ikke
• få aktindsigt i personens sag
• blive partshørt over kommunens afgørelse
• ringe op og diskutere sagen med kommunen 
eller klageinstansen

• klage over kommunens afgørelse



Skal have fokus på inden det fyldte 18. 
år

Mit voksne barn vil kunne/vil ikke kunne

• varetage egne interesser
• give en fuldmagt til at jeg som forælder kan 
handle på mit voksnes barns vegne



Problemstillinger, der opstår

Jeg har brug for hjælp, når jeg fylder 18 år.



Hvornår kan kommunen træffe 
afgørelse efter voksenbestem‐

melserne?
• hjælp efter voksenbestemmelserne kan først bevilges 
ved det fyldte 18. år

• kommunen er ansvarlig for, at personer med stort 
støttebehov, som de har kendskab til, får den hjælp, 
som de har behov for, SEL § 82

• når kommunen vurderer, at en person har behov for 
hjælp, kan kommunen ikke sætte denne person på en 
venteliste til egne tilbud

• der kan ikke klages over afgørelse efter 
voksenbestemmelserne, før personen er fyldt 18 år



Hvornår og hvordan skal kommunen 
på banen?

• ca. ½ år før det fyldte 18. år skal kommunen 
inddrages – meget kompleks sag 1 ‐ 1½ år før.

• kommunerne kan forberede sagsbe‐
handlingen/gøre afgørelsen klar, så 
bevilling/afslag kan sendes ved det fyldte 18. år

• der er ingen bestemt fremgangsmåde. Det kan 
foregå ved tæt samarbejde mellem 
børneafdelingen, jobcenteret og muligvis 
socialafdelingen med afholdelse af fælles møder 
med den unge og forældrene

• der er overgangsproblemer, der skal søges løst



Særlige problemstillinger ved bevilling 
af botilbud fra det 18. år.

Den unge skal have hjælp:
1. Behov for botilbud 

1. Midlertidigt
1. Ikke frit valg

2. Længerevarende
1. Frit valg

Retsgaranti at den unge kan udnytte frit valg. 
Forældrene kan ikke udnytte fritvalg af botilbud, 
medmindre de er værger. Kommunen kan gøre 
sagen klar, men kan ikke pege på et bestemt 
botilbud, da borger ikke før det 18. år kan pege på 
et bestemt botilbud.



Hvis behov for botilbud
Hvis person over 18 år modsætter sig eller ikke kan give 
informeret samtykke skal
– magtanvendelsesbestemmelserne § 124 a, og 129, 

stk. 1, iagttages både ved ophold på midlertidige 
botilbud og længerevarende botilbud.

– som udgangspunkt ikke kunne henvises til herberg, da 
de typisk ikke vil få deres hjælpebehov dækket, hvis 
det har et væsentligt omfang.

Den unge kan stå i en periode uden et botilbud, så skal 
kommunen levere hjælpen på anden vis – kan være en 
udfordring. 



Som forælder vil jeg gerne følge med 



Hvad forstås ved gyldig fuldmagt?
En fuldmagt kan afgives af en person, som kan

• handle fornuftsmæssigt
• kan give informeret samtykke

Personen skal derfor have forstået hvad,
• der samtykkes til
• konsekvenserne ved et samtykke er

Personens kognitive funktionsniveau skal som udgangs‐
punkt dokumenteres lægefagligt



Rækkevidden af en fuldmagt 1

Mads er 19 år gammel og har givet sin mor 
en fuldmagt til at hjælpe ham med sine 
sager i kommunen.
Moren klager over kommunens afgørelse. Mens 
sagen behandles i Ankestyrelsen, trækker Mads 
sin fuldmagt tilbage og beder Ankestyrelsen om 
at lukke sin sag.



Rækkevidden af en fuldmagt 2

Moren kan ikke 
• gøre indsigelse mod dette, selvom moren 
mener, at kommunen ikke giver Mads den 
fornødne hjælp

• forlange at Ankestyrelsen skal kontakte 
kommunen på ny eller diskutere sagen med 
hende, da kommunen har vejledt Mads om 
konsekvenserne, og Mads fastholder sin 
beslutning



Kommunens omsorgspligt

Kommunens omsorg er at vide, at:
• borgeren altid har ret til at afslå hjælpen
• det er kommunens ansvar og leverandørens

vedvarende pligt overfor borgeren, der ikke
kan varetage egne interesser, herunder ikke
overskue egne handlinger, at finde måder,
borgeren vil kunne modtage hjælpen på

• der skal søges værgemål



Kommunens afslag på hjælp på grund 
af manglende effekt af hjælpen

Malene er 20 år og har fået socialpædagogisk støtte 
til
• strukturere sin dagligdag
• hjælp til at læse post, kommunikere med 
offentlige myndigheder

• gøre rent i sin lejlighed
Kommunen standser hendes hjælp, da hjælpen er 
givet i meget lang tid, uden hun har udviklet sig. 
Hun vil efter kommunens vurdering heller ikke 
medvirke til at nå indsatserne i hendes plan.



Sagens resultat

kommunen kan ikke standse hjælpen uden at 
undersøge, om
• dette skyldes Malenes funktionsnedsættelse 
• Malene skal have hjælp på en anden måde 
eller med anden leverandør

Ingen krav om, at hjælpen skal have effekt/have 
en udvikling.



Forældre kan søge værgemål

Forældre og kommuner kan rette henvendelse 
til Statsforvaltningen for at søge personlig 
og/eller økonomisk værgemål.

Personlig og økonomisk værgemål kan gives 
efter værgemålslovens §§ 5‐7

Gør det i god tid 



Hvornår er det ikke nødvendigt med 
værgebeskikkelse

Pårørende kan ansøge om hjælp og inddrages i
sagsbehandlingen.
Derfor er det ikke nødvendigt med værgemål,
når der
• ingen interessekonflikt mellem pårørende og

borger
• ingen konflikt mellem pårørende og

kommunen om hjælpebehovet



Hvornår er der konflikt?

Der er en konflikt, når der
• mangler enighed om indsatsen til personen.
Dette kan komme til udtryk ved fx en klage

• hvis der er flere pårørende, og disse indbyrdes
er uenige om den nødvendige indsats



Lauras mor søger værgemål
Laura har en betydelig funktionsnedsættelse, da hun har en diagnose som 
infantil autisme med middelsvær kognitiv problemer (udviklingshæmmet). 
Hun har behov for hjælp i dagligdagen i form af besøg af hjemmeplejen til at 
udføre personlig hygiejne samt tilberede maden og hjælpe med at spise.

Kommunen er enig i, at der er et stort behov for hjælp, men kommunen har 
endnu ikke truffet afgørelse om hvordan. Kommunen og moren er enige i, at 
Laura skal på botilbud i nærmeste fremtid.

Moren ønsker derfor allerede nu at ansøge om et personligt og økonomisk 
værgemål. Der er ikke uenighed mellem kommunen og pårørende om 
hjælpens omfang, og der er ikke udmålt hjælp endnu. Laura får således indtil 
videre hjælp som hidtil. Moren oplyser, at hun har et godt samarbejde med
kommunen.



Afslag på værgemål

Statsforvaltningens begrundelse:
Lauras mor har ikke
• dokumenteret et aktuelt behov
• klart formuleret, om der vil være konflikt om

indsatserne, dvs. om kommunens vurdering af
hjælpebehovet vil være anderledes end morens
vurdering

• påvist at der på ansøgningstidspunktet er behov
for et økonomisk værgemål, da Laura fortsat skal
bo hjemme i nogle år



Fik værgemål

Alexander har diagnosen infantil autisme. Han vil 
vedvarende have behov for hjælp. Han har ifølge 
kommunen gode ressourcer, der skal ses på, og der 
er derfor uenighed om hjælpebehovet.

Han har svært ved
• at indgå i sociale relationer. 
• at forstå det sociale fællesskab og bliver tit 
misforstået.

• at opnå et højt arbejdstempo



Afgørende for personligt og økonomisk 
værgemål

Alexander har
• vedvarende brug for hjælp 
• aktuelt behov for at kunne bruge sine 
partsrettigheder på grund af uenighed

• vedvarende brug for hjælp med økonomien, 
da han ikke har forståelse for brug af penge 
eller pengenes værdi



Til hvilke formål kan der søges om 
værgemål ? 

Der kan både søges om personligt og økonomisk 
værgemål.
Der kan søges om 
• personligt værgemål for enkelte eller for alle 
forhold

• økonomisk værgemål for enkelte eller for alle 
forhold.

• ad hoc værge – dvs. værge for et enkelt forhold i 
en afgrænset periode, fx flytning i botilbud, og 
derefter vil værgemålet blive ophævet.



Væsentlige former for værgemål

Der findes følgende værgemål:
• værgemål efter værgemålslovens § 5, uden at 
personen fratages den retlige handleevne

• værgemål efter værgemålslovens § 6, hvor 
personen fratages sin retlige handleevne

• samværgemål efter værgemålslovens § 7 
(samværgen og personen handler i fællesskab) 



Klageberettigede
Principafgørelse 60‐17 præciserer, hvem 
• der er klageberettigede i klagesager på det sociale og beskæftigelsesmæssige 

område, og 
• hvordan borgeres retssikkerhed kan sikres, når de ikke selv er i stand til at varetage 

egne interesser.

Ankestyrelsens opfattelse:
Pårørende har ingen legale beføjelser efter retssikkerhedsloven og kan derfor ikke 
• klage over kommunens afgørelser på den unges vegne, når denne er fyldt 18 år. 
• blive partshørt eller 
• få aktindsigt  

U:  reglerne om magtanvendelse
det voksne barn kan give fuldmagt
det voksne barn kan selv give samtykke



Uddannelse, arbejde, forsørgelse



Muligheder for hjælp i forbindelse 
med uddannelse

Kan klare en ordinær uddannelse trods 
funktionsnedsættelsen:
• handikaptillæg (på alle SU videregående 
uddannelser – SU +handicaptillæg kan søges)

Støtte på uddannelsesstedet:
• hjælpemidler
• praktisk hjælp
• specialpædagogiskstøtte



STU‐forløb
Målgruppe

Det unge menneske har så massive vaskeligheder, at 
denne ikke kan gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse.
Kommunerne kan foretage afprøvninger af

– længere forløb (virksomhedspraktik – vedvarende behov 
for støtte – kan være i målgruppen)

– kortere forløb (psykologsamtaler – arbejdes med 
angstproblematikker/personlighedsproblemstillinger, som 
hæmmer den unge i at indgå i uddannelsesforløb) Skal 
kunne via disse tiltag kunne gennemføre en ordinær 
ungdomsuddannelse indenfor nærmeste fremtid



STU‐forløb (unge med særlige behov)
Uddannelsessted

En uddannelse, hvor der tages hensyn til handicap 
og behov.
Borgeren ønsker et andet uddannelsestilbud

Klagenævnet kan ikke pege på et andet  tilbud, men se på 
om det opfylder det unges behov for uddannelse

Borgeren klager over indholdet i tilbuddet
Se på om indholdet på den tilbudte uddannelse, om den er i 
overensstemmelse med uddannelsesplanen. 
Afprøvning af forskellige muligheder og kompetencer. Se på 
den unges forcer, herunder interesser. (STU‐indholdet skal ikke 
være for snævert)



Personen er ikke omfattet af 
personkredsen 

Peter er først blevet sen diagnosticeret som 17 årig og har fået diagnosen atypisk 
autisme. Han har søgt om at komme på et STU‐forløb. 
Han har hele sit liv haft meget svært 
• ved at klare sig i skolen, og har ikke haft 
• tætte fælleskaber med nogen.  

Det fremgår af udtalelser fra skolen, at lærerne har vurderet, at han
• er indenfor normalområdet
• har svært ved at klare de krav, der er for at gennemføre folkeskolens 

afgangseksamen 

Kommunen har henvist  ham til et særligt forløb for personer med autisme, herunder 
for at give redskaber til at kunne håndtere et liv med autisme. Det fremgår af de 
faglige udtalelser i sagen, at det ikke vil kunne udelukkes, at personen vil kunne 
forbedre sig.

Kommunen har vurderet, at han vil kunne gennemføre et ordinært 
ungdomsuddannelse.



Klagenævnets vurdering

Klagenævnet for specialundervisningen er enig 
heri, fordi 
• kommunen har henvist til de afgørende 
vurderinger 

• kommunen har lagt vægt på personens 
udviklingsmuligheder. 

• hvis det senere hen viser sig, at der vil være 
behov for STU, kan der søges herom 



Personen er omfattet af 
personkredsen

Jesper på 20 år har en medfødt hjerneskade, og han 
har derudover store vanskeligheder med sin 
motorik. Han har en meget lav arbejdshukommelse. 
Han tager meget lang tid til at forstå og udføre 
opgaver. Han kan ikke rumme mange beskeder, og 
han skal have meget hjælp til at udføre opgaverne. 

Han kan læse og skrive lidt med voksenstøtte. Efter 
de faglige udtalelser, vil dette ikke kunne bedres 
gennem afprøvninger. Han er meget fastlåst i sin 
opfattelse af ting.



Afgørende for resultatet

Klagenævnet vurderer, at 
• han ikke vil kunne gennemføre et ordinært 
ungdomsuddannelse, heller ikke på sigt 

• han har vanskeligheder med at forstå og 
udføre arbejdsopgaverne uden vedvarende 
voksenstøtte

• han derfor er omfattet målgruppen for STU.



Arbejde og forsørgelse 1

Den 18 åriges forsørgelsesgrundlag kan være
• SU
• kontanthjælp, herunder uddannelseshjælp, 
her er det vigtig at vide:
– Ikke højere formue end 10.000 kr. og evt. lidt til 
bolig/uddannelse. Formuen kan være 
børneopsparing.

• førtidspension



Arbejde og forsørgelse 2

Den 18 årige kan have behov for:
• afprøvning af arbejdsevnen, fx arbejdspraktik 
eller afklarende kursusforløb

• revalidering, fx støtte til en uddannelse (korteste 
vej til beskæftigelse), her er 
forsørgelsesgrundlaget enten revalideringsydelse 
eller løn

• fleksjob, hvor arbejdsevnen er varigt og 
væsentligt nedsat –løn fra arbejdsgiver suppleret 
med flekslønstilskud



Ressourceforløb

Personen har komplekse problemer ud over 
ledighed, som gør, at personen er i risiko for at 
komme på førtidspension.
Kommunen kan tilbyde ressourceforløb, 
medmindre det er åbenbart formålsløst at 
forsøge at udvikle arbejdsevnen.



Hvad er et ressourceforløb?

Ressourceforløb 
• er et længerevarende forløb på mellem 1‐5 år
• kan bestå af forskellige indsatser

– Særligt brobygningsforløb, fx udruste en til at tage 
en ungdomsuddannelse, støtte‐kontakt person, 
socialpædagogisk bistand, udredning

Forsørgelsesgrundlaget er ressourceforløbs‐
ydelse



Voksen med et handicap



Hjælp efter voksenbestemmelser
Afhængig af følgerne af funktionsnedsættelsen kan dit voksne 
barn have behov for
• personlig og praktisk hjælp i hjemmet (SEL §83)
• socialpædagogisk støtte (bostøtte) (servicelovens (SEL) §

85)
• ledsagerordning (SEL § 97)
• merudgifter (SEL § 100)
• Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
• Aktivitets‐ og samværstilbud (SEL § 104 – dagtilbud)
• botilbud (SEL §§ 107‐108 og almenboliglovens § 105, stk. 2)
• forskellige hjælpemidler, herunder bil (§§ 112‐114)
• boligindretning (SEL § 116)



Hvor skal jeg henvende mig, hvilke 
bestemmelser skal bruges?

Hvem behandler hvad?



Koordinerende indsats

Hjælpen efter voksenbestemmelserne kræver
• involvering af forskellige afdelinger i 
kommunen

• at kommunen trods dette skal vejlede korrekt i 
forhold til de forhold, der søges om

• at kommunen foretager en helhedsorienteret 
sagsbehandling med inddragelse af de øvrige 
afdelinger



Borgerens retssikkerhed 1

• Kommunerne skal inddrage borgeren i 
sagsbehandlingen. 

• Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende 
eller andre, der kan varetage interesserne for en 
person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne

• Kommunen skal være opmærksom på behov for 
værgemål

• Kommunerne skal medmindre borgeren har fået fuldt 
ud medhold begrunde sine afgørelse i 
overensstemmelse med forvaltningslovens §§ 22‐24.



Borgerens retssikkerhed 2
• Kommunen skal vejlede borgeren om dennes 
klagemuligheder

• Kommunerne skal sikre sig, at borgeren kan gøre brug 
af klagemulighederne, dvs. kan borger selv klage, 
herunder kende til konsekvenserne ved at udfærdige 
en fuldmagt 

• Der er ingen formkrav til en klage. Skal påse at 
mundtlig anmodning om klage bliver skrevet ned 
(notatpligt) 

• Selvom kommunen har fulgt praksis mv. skal borgeren 
have klagevejledning, medmindre borgeren har fået 
fuldt ud medhold. 



Hvad skal en klage indeholde?

Krav til klagen
• der er ingen formkrav til en klage. 
• kan ske mundtligt eller skriftligt
• skal gives til kommunen 
• sagen skal vurderes på ny af kommunen, 
inden kommunen sender sagen til 
Ankestyrelsen



Hvor finder man de relevante regler? 1

Forsørgelsesgrundlag for kontanthjælp
Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) §§ 23‐25:
Ung hjemmeboende
• Uddannelsesparat  2.664 kr.
• Aktivitetsparat  3.509 kr.
Ung udeboende
• Uddannelsesparat 6.182 kr.
• Aktivitetsparat 7.272 kr.
Ressourceforløb for udeboende ikke forsørger, jf. 
aktivlovens § 68 m.fl. : 11.282 kr.



Hvor finder man de relevante regler? 2

Revalideringsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik 
kap. 6og 6a‐6b:
Ung hjemmeboende
• 3.509 kr. månedligt
Ung udeboende
• 7.272 kr. månedligt
Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik
Ledighedsydelse (kontanthjælp ikke‐forsørgertakst):
• 11.282 kr. månedligt



Hvor finder man de relevante regler? 3

Førtidspension, jf. lov om socialpension § 49, 
stk. 1, nr. 8

Enlig uden indtægt
• 18.642 kr. månedligt


