Godt på vej mod
voksenlivet
Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet
18 år, og hva´så?

Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder og pligter end hidtil. Ved overgangen til voksenlivet er
der også mange nye valg, der melder sig, og som du sammen med dine nærmeste bør tage stilling til. Det er spørgsmål som:






Hvad skal jeg lave om dagen og i fritiden?
Hvad skal jeg leve af?
Hvor skal jeg bo?
Hvem kan hjælpe og støtte mig i hverdagen?
Har jeg brug for hjælp til at varetage mine forhold og min kontakt til kommunen?

-Og det er de spørgsmål, som denne pjece handler om.
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Møde om hvad der sker, når du fylder 18 år
For at få afklaret spørgsmålene om overgangen til voksenlivet, er det vigtigt
at du og din familie i god tid starter et samarbejde med kommunen om at få
planlagt fremtiden. Det kan handle om at få lagt planer om uddannelse, arbejde, fritid, forsørgelse og boligforhold.
Jeres nuværende rådgiver i Familieafsnittet vil minimum et halvt år før du
bliver 18 år, tilbyde dig og dine forældre et møde med dine nye rådgivere i
kommunen. På mødet vil dine ressourcer, ønsker og behov blive afdækket.
Du og din familie kan samtidig høre mere om nogle af de støtte- og hjælpemuligheder, der kan etableres efter det 18. år. Samtidig er det vigtigt at I er
klar over, at der også er en række nuværende ordninger der ændrer sig,
når du fylder 18 år.
Fuldmagt, bisidder og værgemål
Ved det 18. år bliver du myndig og har derved ret til at handle på egne
vegne. Dine forældre vil ikke længere automatisk blive involveret i din sag
med kommunen. Kommunen vil som udgangspunkt henvende sig direkte
til dig og drøfte dine forhold.
Hvis du har behov for hjælp i dialogen med kommunen, skal du give den
eller de personer, som du ønsker hjælp fra tilladelse til det ved en fuldmagt. En fuldmagt giver en person, ret til at medvirke eller handle på dine
vegne. Du kan give fuldmagt til hvem du ønsker. Det kan for eksempel
være dine forældre, en i dit netværk eller en advokat. Der findes forskellige
typer af fuldmagt. Du kan hente råd og vejledning hos din rådgiver i kommunen.
Du har altid mulighed for, at have en bisidder med til møder. En bisidder
kan for eksempel være en hjælp for dig til at huske, hvad der er blevet
drøftet og aftalt på et møde. Du vælger selv, hvem du vil have som bisidder
Nogle unge er ikke i stand til at tage vare på deres personlige og/eller økonomiske interesser. I disse tilfælde kan der søges om værgemål. Det betyder, at en værge kan træffe beslutninger om de forhold, der er omfattet af
værgemålet. Du kan læse mere om værgemål og de forskellige muligheder
for værgemål på Statsforvaltningens hjemmeside.
Uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
Unge med et handicap skal have adgang til uddannelse på lige fod med
andre unge. Som ung med handicap kan du som alle andre gennemføre
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en ungdomsuddannelse evt. med støtte eller som et særligt tilrettelagt forløb.
Afhængig af dit funktionsniveau har du forskellige muligheder for at
komme i beskæftigelse efter endt skolegang. Er fleksjob eller job med løntilskud ikke en mulighed, kan du komme i beskyttet beskæftigelse eller et
aktivitets- og samværstilbud. Få rådgivning om dine muligheder i Ungdommens Uddannelsesvejledning – Vestegnen, i Ungeenheden eller hos
din rådgiver i Voksne med Særlige Behov.
Forsørgelsesmuligheder
Når du bliver 18 år, har dine forældre ikke længere pligt til at forsørge
dig. Det betyder, at du skal forsørge dig selv.
Har du begrænset arbejdsevne, kan der ydes revalidering til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til, at du kommer ind
på arbejdsmarkedet. Har du grundet dit handicap ingen arbejdsevne, kan
der tilkendes førtidspension fra det 18. år.
Som hovedregel har du ikke ret til kontanthjælp, hvis du har en formue,
fx en børneopsparing, men skal i stedet for leve af denne.
Får du SU under uddannelse, skal du være opmærksom på, at støtten ikke
gives i 1. kvartal efter det fyldte 18. år.
I Ungeheden kan du få rådgivning om dine muligheder.
Mulige boformer
Når du flytter hjemmefra, skal du som udgangspunkt, ligesom andre
unge, selv anskaffe dig en bolig og betale husleje.
Nogle unge med handicap kan sagtens klare sig selv i egen bolig med
støtte, mens andre har behov for at bo i botilbud med omsorg, pleje og
pædagogisk bistand. Der findes forskellige typer boformer til personer
med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Du kan få rådgivning om, hvad der er den rigtige boform for dig i Voksne
med Særlige Behov. Da der kan være ventetid på visse botilbud bør du og
din familie i god tid tage stilling til, hvornår du skal flytte hjemmefra.
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Mulighed for hjælp og støtte
Der er forskellige muligheder for at få støtte eller hjælp til at klare de af
hverdagens aktiviteter, som du ikke selv kan klare. Det kan være personlig
pleje, rengøring, indkøb mv. eller bostøtte til at bo egen bolig. En bostøtte
kan for eksempel lære dig om, hvordan du lægger et budget og holder styr
på din økonomi, støtte, træne og vejlede dig i håndtering af psykiske og fysiske lidelser eller i hvordan du holder din bolig.
Du kan læse mere om mulighederne på hjemmesiden eller få rådgivning i
Visitationen og Voksne med Særlige Behov.
Aflastning
Den aflastning du har modtaget hidtil, ophører når du fylder 18 år. Du kan
ansøge om aflastning efter du er fyldt 18 år i op til 86 døgn om året, hvis
du fortsat bor hjemme, og i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og som på grund af vanskeligheder ikke kan klare dig uden
støtte.
Ledsageordning
Fra du er 12 år gammel kan du ansøge om en ledsageordning op til 15 timer om måneden, hvis du har en varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne der betyder, at du ikke kan færdes på egen hånd. Du skal være opmærksom på, at den ledsageordning du har modtaget hidtil, ophører når
du fylder 18 år.
Når du er fyldt 18 år kan du søge om ledsagelse, hvis du har en varigt og
betydeligt nedsat fysisk funktionsevne der betyder, at du ikke kan færdes
på egen hånd.
Få råd og vejledning hos din nuværende rådgiver og i Voksne med Særlige
Behov.
Merudgifter
Den dag du fylder 18 år ophører det tilskud til dækning til merudgifter –
også eventuelle merudgifter i forbindelse med bolig og bil, som du hidtil
har fået.
Har du en betydelig nedsat funktionsevne, og har du omfattende brug for
hjælp, kan du ansøge om dækning af merudgifter efter det 18. år. Det er en
betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og at den ikke kan dækkes af anden lovgivning. Vær opmærksom på,
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at du som udgangspunkt ikke kan forvente, at få dækket de samme merudgifter som hidtil. Du må endvidere forvente at, der kan være en egenbetaling på flere ting.
Du kan få råd og vejledning hos din nuværende rådgiver og i Voksne med
Særlige Behov.
Lønkompensation
Dine forældre skal være opmærksomme på, at deres lønkompensation for
tabt arbejdsfortjeneste ophører, når du fylder 18 år. Det er vigtigt, at dine
forældre i god tid inden det 18. år tager stilling til deres egen forsørgelsesmæssige situation og fremtid.
Du kan få råd og vejledning hos din nuværende rådgiver og i Voksne med
Særlige Behov.
Økonomisk støtte
Hvis du og din familie bor i en lejebolig og du fortsat bor hjemme når du
fylder 18 år, skal I være opmærksomme på, at eventuelt bevilget boligstøtte reduceres eller bortfalder. Det skyldes at den samlede husstandsindkomst forøges fordi du nu er selvforsørgende, og det forventes at du bidrager til betaling af husleje.
Hvis du bor i selvstændig lejebolig, kan du ansøge om boligstøtte. Husk at
få lavet et realistisk budget før valg af bolig. Visse boliger kan være for dyre
i forhold til din indkomst.
Få råd og vejledning i Voksne med Særlige Behov.
Hjælpemidler
Der sker ikke ændringer i forhold til dine hjælpemidler, når du fylder 18
år. Et teknisk hjælpemiddel, en særlig boligindretning, en handicapbil eller andre hjælpemidler kan betyde, at du kan klare flere af hverdagens aktiviteter selv. Er din funktionsevne varigt nedsat, kan du søge om hjælpemidler. Du kan få rådgivning i Hjælpemiddelafdelingen.
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Kontaktinformation
Du kan finde yderligere information samt kontaktoplysninger på Albertslund
Kommunes hjemmeside.
Familieafsnittet:
tlf.: 43686868
Voksne med Særlige Behov:
tlf.: 43686868
Visitationen:
Tlf.: 27524822
Hjælpemiddelenheden:
tlf.: 43686868
Rådhusets telefontider:
Mandag – onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-14.00 og 16.00-17.30
Fredag: 08.30-12.00
Ungeenheden: Kongsholmcentret, Liljens kvt. 6,
Tlf.: 43687407 Telefonen åbner dagligt kl. 8:00
Åbningstider:
Mandag til onsdag 8.45-15.00
Torsdag og fredag 8.45-14.00
Ungdommens Uddannelsesvejledning – Vestegnen:
Tlf.: 43321000, www.uu-vestegnen.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag: 08.30 til 15.30
Fredag: 08.30 til 14.00
Statsforvaltningen:
Tlf.: 72567000
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På biblioteket kan du få hjælp til digital selvbetjening.
Du finder Borgerservice Digital på
Albertslund Hovedbibliotek
Mandag 10-19
Tirsdag 10-19
Onsdag 10-19
Torsdag 10-19
Fredag 10-18
Lørdag 10-14
Søndag 11-15 (kun i vinterhalvåret 1/10 til 31/3)
Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken
Mandag 14-19
Tirsdag 12-16
Onsdag 14-19
Torsdag 14-19
Fredag 12-16
Lørdag Første lørdag i måneden 12-16
Søndag Lukket
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Social & Familie
BØRN, SUNDHED & VELFÆRD
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+45 43 68 68 68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk

