
LIGEVÆRD

Fra barn til voksen

Når du fylder 18 år, er der mange ting, som ændrer sig, og mange spørgsmål, som du 
skal tage stilling til.  Vi vil her give et indblik i nogle af de muligheder i lovgivningen, som 
kan være vigtige for dig, når du er ung, næsten voksen, og skal til at stå på egne ben.   
Vi håber, at dette kan hjælpe dig godt på vej.

Hvad sker der,  
når jeg bliver 18 år?

Når du fylder 18 år, så er du myndig. Det betyder bl.a., at du kan stemme. Det betyder også, 
at du selv skal til at have kontakten med kommunen. Det kan dog være en god idé at få hjælp 
og støtte til samarbejdet med kommunen. Hvis du ønsker, at dine forældre skal hjælpe dig, 
skal I fortælle det til din socialrådgiver. Sammen med dine forældre kan du lave en skriftlig 
fuldmagt som for eksempel beskriver, at dine forældre også skal have et brev, når kom-
munen indkalder til møder og skriver til dig. Hvis du ikke har nogen, som kan hjælpe dig,  
så kontakt Ligeværd, vi har bisiddere, som kan tage med dig til møder i kommunen.

En bisidder kan være løsningen

Det kan være godt at have en bisidder med til et møde, hvis du ikke har forældre eller 
andre, som kan støtte dig. En bisidder kan hjælpe dig med holde fokus på sag og indhold. 
En bisidder kan også forberede dig til mødet. I skal tale om, hvorfor du skal til mødet, 
hvad der er vigtigt for dig, hvad du gerne vil have svar på, og hvad du gerne vil have hjælp 
til. Efter mødet kan bisidderen hjælpe dig med at huske, hvad der er blevet talt om  
og holde styr på mødets aftaler.

LIGEVÆRD har bisiddere flere steder i landet. Kontakt os på Ligelinie og hør,  
om vi har en bisidder til dig.
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LIGEVÆRD

Samarbejdet med kommunen

Overgangen fra barn til voksen involverer ofte mange forskellige forvaltninger  
i kommunen, fordi kommunen er indrettet, så forskellige typer udfordringer  
behandles i forskellige forvaltningsenheder. 

Der er ikke én forvaltning, der kan rumme hele den unges livssituation, og man  
kan derfor ende med at blive sendt fra den ene forvaltningsenhed til den anden. Det 
betyder, at der ofte vil være et stort behov for at nogen samler og holder fast i hjælpen. 

Ligeværd anbefaler: 

•  At i overgangsperioden fra det 17-18 år samles sagsbehandlere og andre involverede 
til et fællesmøde, hvor sagsbehandlingen bliver afstemt og koordineret. I flere kom-
muner hedder dette møde en 171/2 års-samtale

•  At I er meget opmærksomme på, at der løbende bliver fulgt op på sagen,  
og at sagen bliver koordineret. 

Sådan starter  det bedste sagsforløbDet bedste udgangspunkt for et godt samarbejde kræver,  

at borger og sagsbehandler allerede tidligt i forløbet får  

afklaret begge parters muligheder og forventninger.
Det er her op til familien at bidrage med:

•  En grundig beskrivelse af den unge

•  En grundig beskrivelse af familiens samlede situation

•  En beskrivelse af den unges/familiens forventninger  

til samarbejdet
Det gode samarbejde kræver, at sagsbehandleren sætter  

en klar og tydelig ramme. Dette gøres ved at fortælle den unge/familien:

•  Hvordan er det offentlige system bygget op?

•  Hvilke former for hjælp og støtte er der mulighed for?

•  Hvad er lovgrundlaget for støtten?

•  Hvordan er sagsgangen?
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§ LIGEVÆRD

Serviceloven § 107

“Kommunalbestyrelsen kan tilbyde 
midlertidigt ophold i boformer til 
personer, som på grund af betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktion-
sevne eller særlige sociale problemer 
har behov for det.”

Der er ikke frit valg  
inden for § 107. 

Man kan altså ikke selv vælge, hvor man 
vil bo. Med retssikkerhedslovens § 4 er 
det dog intentionen, at de unge skal have 
medindflydelse på beslutningen.

Det er som hovedregel ikke mulighed  
for at klage over, hvor man skal bo  
med § 107.

Hvis man får afslag på at få et  
§ 107-tilbud, så kan man klage  
over det til Ankestyrelsen.

Du kan bo sammen med andre unge i et bofællesskab, hvor der er pædagoger, som hjæl-
per jer om dagen. Her kan du for eksempel have din egen lejlighed med et lille køkken, en 
stue og et toilet. I dit bofællessskab vil der også være en fælleslejlighed, hvor du kan lave 
mad og hygge med de andre beboere. 

Hvis du tænker, at det kunne være noget for dig, så skal du kontakte kommunen.  
Det er nemlig kommunen, der beslutter, om det er et tilbud, de vil give dig.

Kan jeg komme til at bo sammen  
med andre unge med særlige behov?
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LIGEVÆRD§

Jeg vil gerne bo i min egen lejlighed, 
med hjælp et par gange om ugen. 

Kan jeg det? 

Ja, det kan du godt. Hvis du har din egen lejlighed, så kan du få hjælp af en bostøtte  
et par gange om ugen. 
En bostøtte kan hjælpe dig med flere ting: 
•  Økonomi
•  Støtte til f.eks. at strukturere hverdagen i forhold til job og fritid
•  Lære dig at gøre rent og at handle.
•  En man kan tale med om det, der er svært 

Bostøttens opgave er ikke at løse huslige opgaver hjemme hos dig. Bostøtten skal  
støtte dig i selv at kunne gøre det. 
Hvis du har en bostøtte, så er du ikke så afhængig af dine forældre. 

Hvis du tænker, at en bostøtte kunne være godt og nødvendigt for dig,  
så skal du ansøge om det i socialforvaltningen i din kommune. 

Serviceloven § 85 

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 
hjælp, omsorg eller støtte samt op-
træning og hjælp til udvikling af fær-
digheder til personer, der har behov 
herfor på grund af betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne  
eller særlige sociale problemer.”

Antallet at støttetimer  
variere ved en § 85, 

Der er altså mulighed for at få flere eller 
færre timer, hvis støttebehovet ændrer sig. 
Kommunen skal skriftligt oplyse om, hvilk-
en hjælp der er bevilget og hvor mange 
timer. Kommunen kan ved mindre juste-
ringer i hjælpen undlade at fremsende en 
ny skriftlig oplysning herom til borgeren.
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Specialfuldmagt

Er du nervøs for, om dit voksne barn selv kan tage ansvar for eksempel-
vis sin økonomi, så kan en specialfuldmagt måske hjælpe jer.
En specialfuldmagt er en fuldmagt, som kun gælder på et specifikt  
område, eksempelvis økonomi. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en fuldmagt mister sin  
gyldighed, hvis den er skrevet i generelle vendinger i forsøget på  
at kunne bruge den i alle tænkelige og utænkelige sammenhænge. 

En specialfuldmagt skal være konkret og præcis. Det er en god idé at 
gøre den tidsbegrænset, så der opstår en naturlig anledning til at gen-
nemgå fuldmagten på ny. Den unge kan have opnået nye færdigheder, 
der gør, at dele af fuldmagten ikke længere er relevant og gældende.

På Ligeværds hjemmeside kan I finde en skabelon  
til en specialfuldmagt.
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Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med råd, vejledning og bisidning
 
For at støtte børn, unge og voksne med særlige behov og deres forældre har LIGEVÆRD  
en rådgivning – Ligelinie. Her kan forældre og unge ringe ind og få gratis råd og vejledning, 
eksempelvis om samarbejdet med kommunen.

En bisidder kan være løsningen. 

Det kan være en hjælp at have en bisidder med til et møde i kommunen. En bisidder er ikke 
følelsesmæssigt involveret og kan derfor holde fokus på sagen og indholdet. En bisidder  
vil forud for et møde hjælpe med at formulere og præcisere, hvad der er vigtigt at få ud  
af mødet. Hvorfor er vi her? Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg gerne have svar på?  
Hvad vil jeg gerne opnå med dette møde? 

Efter mødet kan bisidderen være en hjælp til at huske, hvad der blev sagt og holde styr 
på mødets aftaler.

Kontakt os på Ligelinie og se om vi også kan give dig en bisidder 
med til mødet.

Ligelinie har åbent onsdage fra kl. 13-15.30 på telefon 22 34 30 13  
eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk 

Hvordan kan LIGEVÆRD hjælpe mig?
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