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Efterværn 

Efterværn kan være en pædagogisk støtte til 
dig, der har været anbragt udenfor hjemmet 
eller har fået støtte fra en kontaktperson, inden 
du fyldte 18 år.     

Støtten kan have forskellig form afhængig af dit 
behov. 

Det er Holbæk Kommune som træffer afgørelse 
om, at du kan få efterværn. Sagsbehandleren 
vil altid foretage en konkret og individuel 
vurdering af dine behov. 

 

Hvad er formålet med efterværn 

Formålet med efterværn er at støtte dig til en 
god overgang til voksenlivet, så du kan leve et 
selvstændigt liv. 

Efterværn skal støtte dig i at kunne håndtere: 

• din uddannelse og/eller job 
• din boligsituation 
• din økonomi. 

Efterværn kan desuden handle om at støtte dig 
til at udvikle dine sociale kompetencer og 
relationer. 

Holbæk Kommune skal træffe afgørelse om du 
kan få efterværn senest 6 måneder, inden du 
fylder 18 år. 

For at du kan få efterværn er det en betingelse 
at støtten vurderes at være af væsentlig 
betydning for dig. 

 

Hvornår kan du få efterværn  

Du kan få støtte gennem efterværn hvis du: 

• Er mellem 18 og 22 år  
• Op til dit fyldte 18 år enten har været 

anbragt udenfor hjemmet eller har fået 
støtte fra en kontaktperson 

• Har et særligt behov for støtte efter at 
du fylder 18 år 

Der skal desuden være udsigt til en positiv 
udvikling i efterværnsperioden 

Du skal samarbejde omkring indsatsen for at 
kunne få efterværn. 

 

Hvornår kan du ikke få efterværn 

Du kan ikke få støtte gennem efterværn, hvis 
du har behov for længerevarende støtte i dit 
voksenliv.  

 

Hvad omfatter efterværn  

Hvis du har været anbragt udenfor hjemmet i 
tiden op til, at du fylder 18 år, kan efterværn 
bestå af: 

• At din anbringelse fortsætter, efter at du 
er fyldt 18 år 

• At du får en udslusningsordning  
• At du får en kontaktperson 

Efterværn kan også bestå af andre former for 
støtte, som kan hjælpe dig til en god overgang 
til dit voksne liv (f.eks. psykologhjælp). 

Hvis du har haft en kontaktperson i perioden op 
til, at du fylder 18 år, kan denne ordning 
fortsætte frem til du fylder 23 år.  

Hvis støtten gennem efterværn af en eller 
anden grund er stoppet, inden du fylder 23 år, 
kan du få efterværn igen, hvis: 

• Du tidligere har afvist at få efterværn, 
men fortryder og du stadig har behov for 
støtte  

• Din situation ændrer sig, så du igen får 
behov for støtte gennem efterværn 
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Hvad omfatter efterværn ikke  

Serviceniveauet omfatter ikke: 

• Opgaver der ikke har et 
udviklingsmæssigt pædagogisk sigte 

• Ydelser, der kan bevilges efter anden 
lovgivning, f.eks. beskæftigelses- og 
sundhedslovgivningen 

• Supplerende aflastning 
• Transport og ledsagelse som ikke er en 

del af botilbuddets pædagogiske 
arbejde.  

• Transport og ledsagelse, som ligger over 
en eventuel bevilget ledsagerordning. 
 

Hvor længe kan du få efterværn 

Når du fylder 23 år kan du ikke længere få 
støtte gennem efterværn. 

Din støtte gennem efterværn kan stoppe før, 
hvis: 

• Støtten ikke længere opfylder sit formål 
• Du ikke længere er enig i støttens formål 

Hvis du er anbragt udenfor hjemmet, skal en 
udslusningsordning kunne igangsættes, inden 
du fylder 20 år. 

Hvis du får en kontaktperson vil det som 
udgangspunkt være mellem 1 og 5 timer om 
ugen. 

Hvis du er i en udslusningsordning skal der 
være tale om en afgrænset periode eller 
fastlagte weekendophold. 

 

Hvad koster efterværn 

Hvis du fortsætter med at være anbragt uden 
for hjemmet efter at du er fyldt 18 år, vil din 
sagsbehandler beregne, hvor meget du skal 
betale i egenbetaling.   

 

Hvis du ønsker at klage 

Hvis du er utilfreds med Holbæk Kommunes 
afgørelse, har du mulighed for at klage. Du skal 
rette klagen til din sagsbehandler. Du kan 
vælge at klage mundtlig eller skriftlig. Du skal 
klage inden for fire uger efter, at du har 
modtaget afgørelsen. 

Når Holbæk Kommune har modtaget din klage, 
vil sagsbehandleren se på din sag igen. 
Sagsbehandleren vil tage stilling til, om Holbæk 
Kommune kan give dig helt eller delvis ret i din 
klage. Hvis sagsbehandleren ikke ændrer 
afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen 
sammen med sagens øvrige akter.  

 

Yderligere information 
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for de 
ydelser, som Holbæk Kommune kan tilbyde dig.             
Kvalitetsstandarderne findes på Holbæk 
Kommunes hjemmeside:  

www.holbaek.dk/voksenspecialområdet 

Kvalitetsstandarderne beskriver omfang, 
hyppighed og kvalitet på indsatsen. 

Lovgrundlag 

• Lov om social service. 
• Lov om retssikkerhed og administration 

på det sociale område. 

 

Ikrafttrædelse 

Denne kvalitetsstandard er godkendt i Udvalget 
for Voksne den 22. juni 2015. 

 


