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Bedre start på voksenlivet 

Et bredt sammensat udvalg skal undersøge, hvorfor overgangen fra barn til voksen volder problemer for 
mange unge med handicap eller andre sociale vanskeligheder. Samtidig skal udvalget kigge generelt på 
visitationsproceduren på voksenhandicapområdet. Det har rådmand Thomas Medom aftalt med 
Socialpædagogernes Landsforening (SL) og Dansk Socialrådgiverforening (DS). Aftalen flugter med et 
aktuelt udspil fra De Konservative. 

Når unge med handicap eller andre sociale vanskeligheder fylder 18 år, omfattes de af andre paragraffer. De visiteres 

til nye socialfaglige tilbud og får myndighed over eget liv. Skiftet er en stående udfordring for kommunerne, som 
løbende arbejder med at sikre en mere smidig overgang fra barn til voksen. Det gælder også Sociale Forhold og 
Beskæftigelse. 
 
Sammen med SL og DS har rådmand Thomas Medom taget initiativ til et midlertidigt udvalg, der skal undersøge 
barriererne og komme med fælles anbefalinger til, hvordan Sociale Forhold og Beskæftigelse kan blive bedre til at 
skabe sammenhæng i overgangen, herunder en mere sikker visitation til de rette tilbud. 

"Alle unge fortjener den bedste start på voksenlivet. Det gælder naturligvis også unge med handicap. Som kommune 
skal vi blive bedre til at sikre en glidende overgang fra barn til voksen. Det har vi en fælles interesse i, uanset om vi 
er politikere, medarbejdere, pårørende eller andre med engagement for de unge. Derfor synes jeg også, at det på 
lange stræk er et godt forslag, som Konservative er kommet med, men for mig er det vigtigt, at vi sætter en ramme 
for udvalget, der er så smidig og u-bureaukratisk som muligt,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse.  

”Socialrådmanden har haft travlt med at gribe og omfavne det udspil, som Det Konservative Folkeparti er kommet 
med. Det er godt, for det tyder på, at der vil være bred politisk enighed, når vi behandler sagen i Byrådet. Men for os 
er det afgørende, at udvalgsarbejdet munder ud i nogle forpligtende anbefalinger, som bliver omsat til reel handling – 
ikke bare ord. Det vigtigste er, at vi får større tryghed og forudsigelighed for den enkelte unge med et handicap. Det 
er der i høj grad brug for,” siger Marc Perera Christensen fra De Konservative i Aarhus. 

Aftalen mellem Thomas Medom, SL og DS blev indgået på et møde i maj. Aftalen indebærer et midlertidigt udvalg 
med deltagelse af både embedsmænd, fagprofessionelle og repræsentanter fra faglige organisationer og bruger-
pårørendeforeninger. 

”I SL har vi i mange år peget på den problematiske overgang fra barn til voksen. Der kan være mange årsager til det, 
både juridiske, organisatoriske og kulturelle. Derfor er det positivt, at socialrådmanden viser handling og indgår en 
aftale med os om et udvalg, hvor alle parter kan sætte sig sammen, afdække området og finde fælles løsninger. Det 
bidrager vi gerne til,” siger Gert Landgren Due, kredsformand for SL-Østjylland. 

”Når DS går med i udvalgsarbejdet skyldes det, at der åbenlyst er udfordringer. Vi har alle et ønske om at udvikle 
metoder til en mere smidig og helhedsorienteret indsats omkring det 18. år, og det fælles ønske skal vi bruge som et 
positivt, fælles afsæt. Noget kan vi selv gøre, andet ligger givetvis på Christiansborg, men der er ingen tvivl om, at de 
dilemmaer, som borgere og socialrådgivere står i, kalder på nye løsninger,” siger Mads Bilstrup, formand DS Region 
Nord. 


