Kvalitetsstandard vedr. merudgifter til børn
(servicelovens § 41)
Lovgrundlag

Lov om social service § 41 samt Socialministeriets vejledning om særlig støtte til
børn og unge og deres familier.
Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i
hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en
forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Formål med
ydelsen

Målet med ydelsen er, at:

•
•
•
Målgruppe

børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
kan forblive i hjemmet og derved undgå anbringelse
familien kan leve så normalt som muligt på trods af et barns nedsatte
funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse
hindre at barnets funktionsnedsættelse eller indgribende kroniske eller
langvarige lidelse forværres

Det vil altid bero på en individuel og konkret vurdering om et barn er omfattet af
målgruppen.
Ved vurderingen af om der er tale om en betydelige og varigt nedsat funktionsevne
lægges bla. vægt på:

•

en vurdering af selve funktionsnedsættelsen. Det er graden af
funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige diagnose - der er afgørende
for berettigelsen til ydelsen. Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser
skal beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på barnets
hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, fritid etc. Lidelsen skal have
en indgribende virkning i forhold til ovenstående.

•

Ved vurderingen af, om der er tale om en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
lægges bla. vægt på:

•
•
•

Ydelsens indhold
og kriterier for
tildeling af
ydelsen

at lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin karakter vil have alvorlige
følger i den daglige tilværelse
at lidelsen er kronisk betyder, at er foreligger en sygdomstilstand, som fra
det tidspunkt den opstår normalt forventes at vare barnealderen ud.
en langvarig lidelse er ikke nødvendigvis en uhelbredelig lidelse. Der lægges
vægt på, at lidelsen skønnes at vare mere end 1 år. Der kan dog efter en
konkret vurdering ydes støtte, selvom lidelsen forventes at vare mindre end
1 år, såfremt familien er meget tungt belastede af lidelsen.

§ 41 giver mulighed for at dække de merudgifter, som familien ikke ville have haft,
hvis barnet ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig
lidelse. Familien skal selv afholde den del af udgifterne, der svarer til de udgifter,
familier med børn normalt har.
Det er en forudsætning, at barnet forsørges i hjemmet. Det vil sige, at det skal bo
hos forældrene (eller en af disse) eller andre pårørende. Et barn, der er indlagt på
hospital, er i aflastning eller på kost-eller efterskole som led i almindelig skolegang,
bliver også betragtet som værende forsørget i hjemmet. Hvis barnet ved medvirken
af de sociale myndigheder har ophold uden for hjemmet betragtes barnet ikke som
forsørget i hjemmet.
Beregning af merudgifter

Merudgifterne udmåles efter en konkret vurdering af de sandsynliggjorte
merudgifter for den enkelte ydelsesmodtager. Der skal være tale om udgifter, der af
kommunen vurderes at være nødvendigei forhold til barnets ophold i hjemmet og
familiens mulighed for at leve så normalt som muligt.
Familien skal have merudgifter, der overstiger en vis minimumsgrænse inden for et
år, før familien er berettiget til at få udbetalt merudgiftsydelse. Der kan både være
tale om løbende udgifter og enkeltstånde udgifer. Minimumsgrænsen reguleres én
gang årligt.
Støtten er uafhængig af familiens indkomst og er ikke skattepligtig
Hvis man ansøger om merudgifter må det påregnes, at kommunen vil bede om
samtykke til at indhente lægeoplysninger eller andre relevante oplysninger.
Varighed og opfølgning
Merudgiftsydelsen er en løbende ydelse. Der følges op på bevillingen minimum 1
gang årligt eller ved ændringer i familiens situation.
Ydelsen kan gives ind til barnet fylder 18 år.
Niveau og omfang I det følgende angives eksempler på merudgifter, som familier med handicappede
af ydelser
børn efter en konkret og individuel vurdering evt kan få dækket.
Listen er ikke udtømmende og justeres løbende i overensstemmelse med evt.
ændringer i Socialministeriets regler og vejledning på området og konkrete
afgørelser fra Ankestyrelsen.
Eksempler på merudgifter
• merudgifter til befordring af barnet til uddannelse efter afsluttet folkeskole,
til befordring i forbindelse med behandling/kontroller og i fritiden. Kørsel i
egen bil dækkes med statens laveste kilometer-takst.
• merudgifter til medicin. Hjælpen kan ydes til at dække den del af
egenbetalingen, der ikke dækkes efter sygesikringens regler
• merudgifter til særlig kost, såfremt denne er lægeligt dokumenteret
• merudgifter i forbindelse med diabetes. Der kan ydes hjælp til en del af
udgiften til kontrolvæske m.v. I forbindelse med ansøgning om hjælp til
blodsukkerapparat ydes hjælp til halvdelen af udgiften. Der kan endvidere
ydes tilskud til de merudgifter, der er forbundet med at have et barn på
allergi -eller diætkost. Gribskov Kommune anvender Diabetesforeningens
vejledende takster om merudgifter til diætkost.
• udgifter til ekstra ordinært behov for vask af tøj. Der ydes som
udgangspunkt ikke tilskud til tørretumbling, da dette ikke vurderes at være
en nødvendig merudgift
• under helt særlige omstændigheder kan der ske dækning af merudgifter til
tøj, som skal udfomes på en særlig måde eller på grund af ekstraordinært
slid
• merudgifter til pasning af barnet i hjemmet
• merudgifter til ferie i helt særlige tilfælde
• merudgifter til forsikringer
• merudgifter til handicaprettede kurser ved nydiagnosticering eller ved
overgang fra barn til teenager, såfremt kurset ud fra en konkret vurdering
skønnes at være en forudsætning for, at familien kan håndtere barnets
lidelse i hverdagen, og den viden, der opnås ikke kan opnås i
sygehussektoren eller via kommunens øvrige tilbud.
Eksempler på udgifter, der som udgangspunkt ikkedækkes som merudgifter
• udgifter i relation til kortvarige og/eller mindre indgribende lidelser som
visse former for allergi
• udgifter til behandling og behandlingsredskaber
• udgifter til vådliggere (enuresis)
• udgifter til sko
• udgifter til indkøb af faglitteratur. Der henvises til internettet samt bibliotek,

•
•
•
•
•
•
Visitations-og
bevillingskompetence

foreninger og sygehus m..v
vægte og røremaskiner til diabetikere
kontingent til foreninger
SOS amulet (diabetikerbørn)
computere (kan evt bevilliges som hjælpemiddel efter § 113)
merudgifter i forbindelse med uddannelse. Ydes efter
undervisningsministeriets regler
psykologsamtaler

Sundhedsafdelingen.
Ansøgning kan hentes på borger.dk, se nedenstående.
https://www.borger.dk/Sider/Handlingsside.aspx?DomainServiceId=db91ed3addc9-4e5c-b238-cd0cc26b1ad3&PageId=191df4ed-03c7-4d6c-90e9e66d945adf6f&NavigationTaxonomyId=80eb11a5-e4b1-4a93-83eb-183c8641d9c6

Egenbetaling

Egenbetalingen er udgiften svarende til, hvad familien normalt ville have afholdt,
hvis barnet ikke havde haft en funktionsnedsættelse.

Klageadgang

Der kan klages til Det Sociale Nævn over kommunens afgørelse.

Sagsbehandlingstid

6 uger. Hvis sagsbehandlingen ikke kan færdiggøres inden for 6 uger underretter
kommunen borgeren herom og giver samtidig besked om, hvornår behandlingen af
sagen forventes færdig.

