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K-meddelelse nr. 24 

 

Tilbud om et STU-forløb til en ung, der var fyldt 25 år 

 

Klagenævnet har i en konkret sag fundet, at en ung, selvom pågæl-

dende var fyldt 25 år, skulle tilbydes et STU-forløb efter lov om ung-

domsuddannelse for unge med særlige behov.  

 

Lovgrundlag m.v.  

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov nr. 564 af 6. 

juni 2007).  

 

Vejledning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (VEJ nr. 

9569 af 16. november 2011).  

 

Forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985 med senere ændringer).  

 

Konkrete anvendte bestemmelser  

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, § 1 og § 2.  

 

Forvaltningsloven, § 7. 

 

Meddelelse  

Klagenævnet har truffet afgørelse om, at der skulle gives et tilbud om ung-

domsuddannelse for unge med særlige behov, selvom den unge var fyldt 25 

år.  

 

I den konkrete sag var arbejdet med et STU-forløb igangsat i februar må-

ned, men blev ikke forelagt for visitationsudvalget før i maj måned. Den 

unge fyldte 25 år i april måned.  
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Klagenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at ansøgningen om et STU-forløb 

blev igangsat i februar, inden den unge fyldte 25 år, at det ikke fremgik af 

sagen, at kommunens behandling af den unges ansøgning blev fremmet, 

som følge af, at den unge fyldte 25 år i april 2009, samt at det ikke fremgik 

af sagen, at kommunen havde vejledt den unge om, at et tilbud om en ung-

domsuddannelse for unge med særlige behov skal være afgivet inden det 

fyldte 25. år, og at kommunen dermed ikke havde overholdt sin vejled-

ningspligt efter forvaltningslovens § 7, stk. 1. 

 

Det følger af forvaltningslovens § 7, stk. 1, at myndigheder i sager, hvor der 

træffes afgørelser, i fornødent omfang skal give vejledning og bistand til 

personer, der retter henvendelse med spørgsmål inden for myndighedens 

sagsområde. Det indebærer, at det ikke altid er tilstrækkeligt kun at yde vej-

ledning, når borgeren selv beder om det.  

 

Yderligere oplysninger  

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 

 

klagenaevnet@ktst.dk

