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18 år - og hvad så???
Støttemuligheder for børn:
• LSS § 41 – merudgiftsydelse til børn – ophører med udgangen af måneden
• LSS § 42 – dækning af tabt arbejdsfortjeneste – ophører senest 3 mdr. efter det fyldte
18. år

• LSS § 45 – ledsagelse til unge ml. 16 og 18 år – ophører med udgangen af måneden
• LSS § 52 – foranstaltninger til børn – herunder støtte til aflastning, efterskoleophold m.v. –
nogle kan forlænges (kun de efterfølgende og kun til 22 år).

Foranstaltninger (LSS § 52 iht. § 76):
•

Forlængelse eller gen-etablering efter det 18. år – hvis ordningen har været etableret inden
18. år:
– Personlig rådgiver
– Fast kontaktperson
– Døgntilbud

Støttemuligheder til voksne efter Lov om social service:
•
•
•
•
•
•

LSS § 84 – afløsning og aflastning
LSS § 85 – støtte til voksne til udvikling af færdigheder
LSS § 95 – tilskud til hjælp, modtageren selv ansætter
LSS § 97 – ledsagelse til voksne
LSS § 100 – merudgiftsydelse til voksne
LSS § 102 – behandling

Generelle støttemuligheder:
• LSS § 83 – personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige
praktiske opgaver i hjemmet (hjemmehjælp)
• LSS § 112 – hjælpemidler
• LSS § 113 – forbrugsgoder
• LSS § 114 – støtte til køb af bil
• LSS § 116 – boligændringer
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Støttemuligheder efter andre love uddannelsesområdet:
•
•
•
•
•
•
•

Specialundervisning for voksne
Specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
Handicaptillæg ved videregående uddannelser
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Specialundervisning/specialpædagogisk støtte ved gymnasie-/HF uddannelse
4-årig gymnasieudd./3-årig HF udd.
Mentor (LAB § 78)

Støttemuligheder efter andre love – arbejdsmarkedslovgivningen:
•
•
•
•
•
•

Fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere m.m.
Personlig assistance til handicappede i erhverv m.m.
”Isbryderordning” – løntilskud til nyuddannede
Hjælpemidler/arbejdsredskaber/arbejdspladsindretning
Mentor
Fleksjob

Afløsning og aflastning (LSS § 84):
•
•
•

Skal tilbydes forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med
nedsat funktionsevne
Afløsning i hjemmet
Aflastning udenfor hjemmet

Støtte m.v. og hjælp til udvikling af færdigheder (LSS § 85):
•
•
•
•
•
•

Betydelig nedsat funktionsevne
Tilværelse på egne præmisser
Individuel behovsvurdering
Uafhængig af boformen
Hjælp til selvhjælp
Oplæring/genoplæring af daglige færdigheder
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Tilskud til selv at ansætte (LSS § 95):
•
•
•

Enten hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed
Eller til en person med betydelig og varigt nedsat funktionsevne med behov for mindst 20
ugtl. hjælp, som pgl. selv ansætter
I særlige tilfælde udbetales til nærtstående, som passer pågældende

Ledsagelse (LSS § 97):
•
•
•
•
•

Personer over 18 år som grundet betydelig og varig nedsat funktionsevne ikke kan færdes
alene
Ikke pædagogisk bistand
Ikke foregå i hjemmet
15 t./mdtl. – kan opspares indenfor 6 mdr.
Evt. tilskud til ledsageudgifter (max. 712,- årligt)

Merudgiftsydelse (LSS § 100):
• Varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og mellem 18 og 65 år (dog ikke
pensionister med pension tilkendt før 1.1.2003)
• Konsekvenserne er af indgribende karakter i den daglige tilværelse og medfører, at der må
sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger
• Merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden
lovgivning
Se evt. artikel i blad nr. 3 – 2008 eller på hjemmesiden

Eksempler på merudgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egenbetaling på tilskudsberettiget medicin
kost- og diætpræparater (dokumenteret ved f. eks. læge)
befordring til arbejde, uddannelse, behandling og fritid
nødvendig deltagelse i handicaprelaterede kurser (også evt. børn og andre pårørende)
beklædning
slitage på tøj/sko
ekstra vask
huslejetilskud
forsikringer
daglige håndsrækninger
nødvendige håndsrækninger
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Behandling (LSS § 102):
•
•
•

Betydelig og varigt nedsat funktionsevne
Nødvendigt for at bevare fysiske, psykiske eller sociale funktioner
Kræver en særlig indsats eller specialviden

Handleplan (LSS § 141):
•
•

Skal tilbydes voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som modtager støtte
efter lovens kapitel V (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.m.)
Bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne

Indhold af handleplan:
•
•
•
•
•

Formål med indsatsen
Hvad skal indholdet være – hvordan nå formålet
Forventet varighed
Andre særlige forhold – boform – beskæftigelse – personlig hjælp m.m.
Revurderes 1 x årligt

Forsørgelsesydelser:
•
•
•
•

S.U.
Kontanthjælp
Revalideringsydelse
Førtidspension
Se evt. artikel i blad nr. 2 – 2008 eller på hjemmesiden.

Værgemål:
•
•

Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling m.m. er ude af stand til at
varetage sine anliggender
Personer som grundet sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine
økonomiske anliggender og som selv anmoder om værgemål

