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BILAG 1
FORORD
Børne- og Socialministeriet har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en praksisundersøgelse om dækning af merudgifter til
børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 41 i lov om social service
(serviceloven).
Formålet med undersøgelsen er, at belyse kommunernes anvendelse af merudgiftsreglen i servicelovens § 41. Dette har
betydning for, om forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse modtager hjælp til dækning af de merudgifter, som følge af barnets
eller den unges funktionsnedsættelse/lidelse. Undersøgelsen
tager afsæt i kommunernes afgørelse, om:
•

Personkredsvurdering efter servicelovens § 41, stk. 1, 1.
punkt om, at barnet eller den unge skal have en betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

•

Nødvendighed efter servicelovens § 41, stk. 1 om, hvorvidt
udgiften er nødvendig og en konsekvens af barnets eller
den unges nedsatte funktionsevne.

•

Udmålingen af merudgiftsydelsen efter servicelovens § 41,
stk. 2 om, at udmålingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn.

Praksisundersøgelsen er gennemført i foråret 2018 og bygger på en
gennemgang af afgørelser om bevilling af merudgifter i 50 sager fra
10 udvalgte kommuner.

Rapporten findes på Ankestyrelsens hjemmeside:
https://ast.dk/publikationer
Dette dokument indeholder de relevante bilag til rapporten.
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BILAG 2
REGELGRUNDLAG
I dette bilag henviser vi til de regler og anden litteratur, der er
relevant for undersøgelsen.
Lovbekendtgørelser
Uddrag af lov om social service, seneste lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018
§ 41. 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
betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte
funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i
denne lov eller anden lovgivning.
Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til
individuel befordring og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan
ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr.
år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der
er deleligt med 100.
Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.
Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse
fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes
hjælp til, og betingelserne herfor.
§ 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2,
finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov
herfor.
§ 84, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller
aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende,
der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler
til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et er-
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hverv.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse
med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.
Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf.
dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør
end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til
den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til
hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten
ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen
på
det
bedst
egnede
og
billigste
hjælpemiddel.
Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan
stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk
med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra
en
anden
leverandør.
Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse
fastsætte regler om
1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes
støtte, og adgangen til genanskaffelse,
2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften
til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,
3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller
udleveres som naturalydelse,
4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til
visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af
visse hjælpemidler fra en offentlig institution, og
5) hvorvidt visse hjælpemidler kan stilles til rådighed som led
i et botilbud.

§ 138. Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer
træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.
§ 148. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til
at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fører tilsyn med
de tilbud, som kommunalbestyrelsen i denne kommune i forhold til den enkelte person har truffet afgørelse om, jf. § 3,
stk. 1. Tilsynet omfatter ikke det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. § 148 a og lov om socialtilsyn.
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til
at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder
sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp.
Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og
så vidt muligt i samarbejde med denne.
Stk. 3. Hvis den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for
borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, i forbindelse
med tilsynet efter stk. 1 bliver opmærksom på bekymrende
forhold i et tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, skal
kommunalbestyrelsen underrette den kommunalbestyrelse,
som efter § 2 i lov om socialtilsyn har ansvar for det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet.".
§ 164. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling,
1) når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller
2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget
hjælp efter denne lov.

Uddrag af lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område, seneste lovbekendtgørelse nr. 188 af 8.
marts 2018
§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp
så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret
til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder
fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen
af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal
offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret
sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.
§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte
denne mulighed.
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og
spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes
for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også
rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden
være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

8

§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles
efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.
§ 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og
2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente
oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og §
11 c.
§ 68. Ankestyrelsen er ikke bundet af parternes påstande og
er uafhængig af instruktioner vedrørende afgørelsen af den
enkelte sag.
Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelse kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse eller ændring af den afgørelse, der er klaget over.
§ 69. Ankestyrelsen kan efterprøve retlige spørgsmål.
Uddrag af forvaltningsloven, seneste lovbekendtgørelse
nr. 433 af den 22. april 2014
§ 2. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller
vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.
Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 om inhabilitet gælder også
for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner.
Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 8 og 8 a gælder for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning.
Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser
i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1.
§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags
faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne
lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog
kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for
den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens
afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af
den nævnte udtalelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og
sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,
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2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist
for sagens afgørelse,
3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at
burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse,
4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4
med hensyn til de pågældende oplysninger,
5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt
kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen
af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være
forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller
6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden
afgørelsen træffes.
Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne
sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af
bestemmelsen i stk. 1.
§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver
den pågældende part medhold.
§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde
en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for
afgørelsen.
Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er
nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.
§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en
vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og
oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen
fuldt ud giver den pågældende part medhold.
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte regler om, at klagevejledning på
nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig
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gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i
stk. 1.
Uddrag af lov om offentlighed i forvaltningen, lov nr.
606 af den 12. juni 2013
§ 2. Loven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af
myndigheder inden for den offentlige forvaltning.
§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den
mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger
om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt
gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne.
Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i
øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse
med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen.
Bekendtgørelser
Uddrag af bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 om
tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af de nødvendige
merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18
år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser.
Stk. 2. Med indgribende lidelse forstås, at lidelsen skal være af
en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.
Stk. 3. Med kronisk lidelse forstås sygdomstilfælde o.l., som
fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år.
Stk. 4. Med langvarig lidelse forstås, at lidelsen normalt skønnes at vare et år eller mere.
Stk. 5. Behovet for dækning af merudgifter vurderes i forhold
til ikke-handicappede børn på samme alder og i samme livssituation.
§ 2. Barnet eller den unge skal bo hos forældrene eller andre
pårørende. Børn eller unge, der af kommunalbestyrelsen er
anbragt uden for hjemmet, anses ikke for hjemmeboende.
§ 3. Kommunalbestyrelsen skal alene yde hjælp til dækning af
nødvendige merudgifter, som er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.
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Stk. 2. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af
forsørgerens indtægt og skattefrit.
§ 4. Merudgifterne kan fastsættes på grundlag af sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter.
Stk. 2. Hjælp til dækning af merudgifter ydes som udgangspunkt som et kontant tilskud. Kommunalbestyrelsen og ydelsesmodtageren kan dog aftale, at visse ydelser skal afregnes
direkte af kommunen med leverandøren.
Stk. 3. Den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen med en leverandør, modregnes i det månedlige tilskud.
§ 5. Særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom) og Alcaptonori udleveres af Region Hovedstaden (Kennedy Centeret), som opkræver betaling herfor fra de øvrige regioner.
Stk. 2. Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående
merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling
uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter, at
familien allerede er berettiget til en merudgiftsydelse efter §
41 i lov om social service.
§ 6. Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed.
Stk. 2. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan
personen, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at
få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra
den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte
tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende
kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte
merudgifter fandt sted.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid vælge at omberegne ydelsen tidligere end et år fra sidste omberegning,
hvis kommunalbestyrelsen vurderer behov herfor. Kommunalbestyrelsen kan ikke kræve for meget udbetalt merudgiftsydelse tilbage.
§ 7. § 41 i lov om social service omfatter ikke udgifter, der
dækkes af Sygeforsikringen Danmark eller andre private forsikringer.

Vejledninger

12

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på
Børne- og Socialministeriets område 1 (historisk)
Bilag 1
Sats-tabeller
TABEL 1: Social service – børn og unge, tilskud til forældre,
ledsagelse
Merudgiftsydelse
kr. årlig
Minimum, merudgifter (lov § 4.752
41, stk. 3)
Uddrag af vejledning nr. 9007 af den 7. januar 2014 om
særlig støtte til børn og unge og deres familier
Generelt om merudgiftsydelsen
164. Merudgiftsydelsen i servicelovens § 41 er et supplement
til servicelovens øvrige bestemmelser om støtte til børn og unge med funktionsnedsættelse, som f.eks. § 32 om hjælp i form
af dagtilbud, hjemmetræning mv., § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, § 45 om ledsagelse mv.
Sigtet med bestemmelsen er at tilgodese, at børn og unge
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kroniske eller langvarige lidelser
har nogle særlige behov, som kan give merudgifter ved forsørgelsen. Bestemmelsen giver således hjemmel til at dække de
udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis barnet eller den
unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk
eller langvarig lidelse. Familien skal selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, familien normalt ville have
afholdt.
Personkredsen for § 41 omfatter borgere, der i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. For en nærmere beskrivelse af
personkredsen henvises til punkt 166 og 167.
Kommunalbestyrelsen yder som udgangspunkt dækning af
merudgifter som et kontant beløb til familien, og ydelsen bliver
tildelt ud fra størrelsen på de sandsynliggjorte merudgifter som
følge af barnets funktionsnedsættelse. Gennem denne ydelsesform får familien, der modtager dækning af merudgifter, mulighed for selv at tilrettelægge, hvorledes den bevilgede ydelse
skal anvendes, så behovet bedst muligt kan dækkes.

1

Det bemærkes, at minimumsbeløbet reguleres årligt og senest er reguleret pr. 1. januar 2018. Tallet for 2017 er dog sat ind her, da de afgørelser, som undersøgelsen er
baseret på er truffet før 31. december 2017.
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Efter § 4 i bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2015 kan kommunalbestyrelsen og familien dog aftale, at visse ydelser skal
afregnes direkte af kommunen med leverandøren i stedet for,
at familien skal have udbetalt hjælpen som et kontant beløb,
hvorefter familien så skal afregne med leverandøren. Familien
og kommunalbestyrelsen kan således aftale sig til en nemmere
tilrettelæggelse af hjælpen, såfremt de ønsker det. Dette kan
f.eks. være relevant ved ydelser som taxakørsel, medicinudgifter mv.
Den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen med en leverandør,
modregnes i det månedlige tilskud.
Hjælp til dækning af merudgifter er subsidiær til anden hjælp
efter serviceloven eller anden lovgivning. Det betyder, at det
er en forudsætning for hjælp i form af merudgiftsydelse efter
serviceloven, at udgifterne ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven eller efter anden lovgivning, jf.
punkt 172.
Ydelsen er uafhængig af forsørgerens indkomst og er ikke
skattepligtig.
Formålet med ydelsen
165. Det overordnede formål med ydelsen er, at forsørgere af
børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få kompensation for de
merudgifter, de har som følge af deres barns funktionsnedsættelse.
Formålet er endvidere at medvirke til:
- at børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne kan forblive i familien og
dermed undgå anbringelse på institutioner e.l., såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette
- at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og
med barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller
den kroniske eller langvarige lidelse
- at hindre, at barnets eller den unges nedsatte funktionsevne
eller kroniske eller langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
Betingelser for støtte, herunder personkreds
166. Bestemmelsen i servicelovens § 41 omfatter borgere, der
i hjemmet forsørger børn og unge under 18 år med betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser. Udgangspunktet for
vurderingen af, om barnet opfylder betingelserne for merudgiftsydelse, er en konkret og individuel helhedsorienteret vurdering af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse og det deraf afledte hjælpebehov.
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Som eksempler på funktionsnedsættelser eller lidelser, der vil
kunne falde ind under bestemmelsen, kan nævnes udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, diabetes, nedsat bevægelsesfunktion, herunder respirationsinsufficiens, hjerneskade, nedsat talefunktion, manglende eller svagt syn samt manglende
eller nedsat hørelse.
Eksemplerne er ikke udtømmende. Det betyder, at andre persongrupper, f.eks. børn og unge med udviklingsforstyrrelser,
kan være omfattet af merudgiftsbestemmelsen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Merudgiften skal være en nødvendig følge af den nedsatte
funktionsevne. Det vil sige, at de udgifter, der kan dækkes, er
udgifter ved forsørgelsen af barnet eller den unge med funktionsnedsættelse i hjemmet. Der lægges herved vægt på, at
familien skal afholde udgifter på linje med, hvad andre lignende familier uden et barn med handicap har.
Konkret betyder det, at familien alene kan få dækket de merudgifter, de har som følge af barnets funktionsnedsættelse –
og dermed ikke de udgifter, som de må forventes at have som
en del af deres normalforbrug. Hvis en familie har merudgifter
forbundet med ekstra køb af tøj som følge af deres barns handicap, får familien alene dækket deres udgifter ud over, hvad
de må forventes at have af udgifter til tøj, hvis deres barn ikke
havde et handicap.
Betydelig og varigt nedsat funktionsevne
167. Målgruppen for servicelovens § 41 omfatter borgere, der
i hjemmet forsørger børn og unge med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Ved varig funktionsnedsættelse forstås, at der ikke inden for
en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid frem over vil være
behov for at kompensere for følgerne af funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsnedsættelsen være en belastning resten af livet.
Ved betydelig funktionsnedsættelse skal forstås, at funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende karakter i den
daglige tilværelse. Her skal foretages en bred vurdering i forhold til den samlede livssituation. I denne vurdering vil bl.a.
kunne indgå funktionsnedsættelsens betydning i relation til
den pågældendes aktivitetsniveau, skole- og uddannelsesforhold, personlige forhold, helbredsforhold etc.
Funktionsnedsættelse er et begreb, der bruges ved tildeling af
de ydelser i serviceloven, der skal kompensere for en nedsat
funktionsevne. Ved at lægge vægt på funktionsevnen betones
det, at det ikke er lidelsens art eller omfang, der er afgørende,
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men derimod følgerne af den nedsatte kropslige eller kognitive
funktion.
Selv om årsagen til den nedsatte funktionsevne ofte vil være
en lægelig diagnosticeret lidelse, der angiver en varig nedsættelse af kropslige eller kognitive funktioner, er det imidlertid
den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til
den daglige tilværelse, der er afgørende i forhold til vurderingen af begrebet nedsat funktionsevne. For en mere generel
omtale af begrebet "nedsat funktionsevne" henvises til vejledning nr. 1 til serviceloven.
Indgribende, kroniske eller langvarige lidelser
Målgruppen for servicelovens § 41 omfatter endvidere borgere,
der i hjemmet forsørger børn og unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser, jf. også § 1, stk. 2-4, i bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2015 om tilskud til pasning af børn
med handicap eller langvarig sygdom.
"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger
i den daglige tilværelse.
"Kroniske lidelser" omfatter sygdomstilstande o.l., som fra det
tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år. Der lægges således i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare
barnealderen ud.
I Ankestyrelsens principafgørelse nr. 54-11 var forældrene til
en dreng med betydelige adfærds- og udviklingsforstyrrelser
omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter.
Det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal
lægges til grund ved vurderingen af, om et barn er omfattet af
personkredsen for merudgiftsydelse.
At det skal være en "langvarig lidelse" betyder ikke, at det skal
dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt
på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. Det er dog
ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at
vare mindre end et år. Der kan eksempelvis være tale om for
tidligt fødte børn eller børn med hofteskred (calve perthes),
hvor familien i en kortere periode på grund af barnets funktionsnedsættelse er særligt tungt belastet. Det, at et barn er for
tidligt født, er dog ikke tilstrækkeligt til at få hjælp efter denne
bestemmelse. Det afgørende er betydningen af en nedsættelse
af funktionsevnen.
En risiko for, at barnet rammes af en eller anden lidelse, er ikke tilstrækkeligt til at få støtte efter denne bestemmelse. Børn,
der f.eks. alene ikke kan ligge tørre i sengen om natten (enuresis nocturna), kommer normalt ikke ind under servicelovens
§ 41. I specielle tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder er
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udtømte, barnet er i skolealderen, og der er udsigt til, at lidelsen er kronisk, kan der dog efter en konkret vurdering ydes
hjælp efter servicelovens § 41.
Målgruppen omfatter heller ikke den brede gruppe af børn og
unge med kortvarige eller mindre indgribende lidelser som
f.eks. visse former for allergi.
Ankestyrelsen har i en sag (principafgørelse nr. C-13-99) truffet afgørelse om, at en 5-årig pige med en eksemlidelse ikke
var omfattet af personkredsen for merudgiftsydelse. Begrundelsen var, at det ikke er tilstrækkeligt, at der er tale om en
langvarig lidelse. Der må også stilles krav om, at der er tale
om en indgribende lidelse.
Børn under medicinsk behandling
Når en kommune skal vurdere, om et barn hører inden for
målgruppen til merudgiftsydelsen til børn, skal vurderingen foretages med udgangspunkt i barnets funktionsniveau med medicin, hvis barnet er under medicinsk behandling. Barnets
funktionsevne skal dog vurderes uden medicin, hvis ophøret
med medicin vil være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for varig eller væsentlig funktionsnedsættelse. Det
følger af Ankestyrelsens principafgørelse nr. 55-11.
I Ankestyrelsens principafgørelse nr. C-9-04 skulle vurderingen
foretages uafhængigt af den løbende eller varige behandling,
herunder medicinsk behandling, som barnet modtog til afhjælpning af sin lidelse.
Med hensyn til betingelserne henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 32 af 21. januar 2015 om tilskud til pasning af børn med
handicap eller langvarig sygdom, som kan findes på
www.retsinfo.dk.
Forsørgelse i hjemmet
168. At barnet forsørges i hjemmet betyder, at det skal bo hos
forældrene eller andre pårørende. Dette skal ses i modsætning
til, at barnet ved medvirken af sociale myndigheder har ophold
uden for hjemmet. Et barn, der er indlagt på sygehus, er på
aflastning eller midlertidigt - som et led i almindelig skolegang
- går på kost- eller efterskole, har ophold i eget hjem.
Det er barnets opholdskommune, der skal behandle ansøgningen. Det har f.eks. betydning i sager, hvor forældrene ikke bor
i samme kommune. Ankestyrelsen har i en sag (principafgørelse nr. C-15-03) truffet afgørelse om, at hjælp til dækning af
nødvendige merudgifter er en ydelse, der er relateret til barnet. Det er derfor barnets opholdskommune, der skal behandle
ansøgninger om hjælp til merudgifter også i de tilfælde, hvor
den af forældrene, der søger om hjælp, har en anden opholdskommune end barnet.
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Hvis barnet er anbragt i pleje hos en plejefamilie, er der ikke
tale om forsørgelse i hjemmet. Udgifter, som ellers ville være
merudgifter ved forsørgelsen efter servicelovens § 41, ydes
som en del af plejeydelsen efter servicelovens § 66 a, stk. 7.
Afholdelse af udgifter for børn og unge i døgninstitutioner er
omtalt i punkt 201.
Sandsynliggjorte merudgifter
169. Modtageren af merudgiftsydelsen skal ikke søge kommunalbestyrelsen om hjælp for hver enkelt merudgift. Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn. Sigtet med ydelsen er
at give familien mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes.
At merudgifterne skal være sandsynliggjorte betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan kræve dokumentation for afholdelsen af udgifterne. Der skal således laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet efter al sandsynlighed vil få i
det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter. Er der
tale om et barn eller en ung, der på grund af nedsat funktionsevne slider meget på tøj og sko, laves der et overslag over,
hvad merudgiften til dette vil være på årsbasis. Skal barnet eller den unge til behandling, laves der et overslag over merudgiften til befordring hertil for det kommende år. Udgifter, som
forældrene kan dokumentere, skal selvfølgelig indgå i det merudgiftsbeløb, der udmåles.
Merudgifterne vedrører såvel løbende udgifter som enkeltudgifter. Udgifter, der afholdes inden for 1 år (12 på hinanden løbende måneder), sammenlægges.
Eksempler på merudgifter er nævnt i punkt 174 - 201.
Der udleveres en kopi til forældrene af den oversigt, der udfærdiges som grundlag for udmålingen af merudgiftsydelsen.
Det vil medføre en større gennemskuelighed for forældrene
med hensyn til, hvilke beløb der ydes, og det vil være en lettelse ved senere regulering af ydelsen.
Særligt om rådgivningsindsatsen for ydelser efter servicelovens § 41
170. Hvis familien ikke kan sandsynliggøre merudgifter af en
størrelsesorden, der overskrider minimumsgrænsen, jf. punkt
171, og derfor ikke kan få hjælp efter servicelovens § 41, bør
kommunalbestyrelsen være opmærksom på familiens behov
for rådgivning og vejledning samt anden form for støtte efter
andre af lovens bestemmelser om børn og unge.
Muligheden for hjælp efter bestemmelserne om hjælpemidler
eller boligindretning bør også overvejes.
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Udmåling og minimumsgrænse
171. For at modtage merudgiftsydelse skal der efter servicelovens § 41, stk. 3, foreligge sandsynliggjorte merudgifter på
4.596 kr. årligt (2015-niveau) svarende til 383 kr. månedligt
("minimumsgrænsen"). Selvom merudgifterne udgør under
383 kr. i enkelte måneder, vil der kunne udbetales tilskud, hvis
kommunalbestyrelsen skønner, at de samlede udgifter i løbet
af et år vil overstige 4.596 kr. Minimumsgrænsen reguleres en
gang om året den 1. januar med satsreguleringsprocenten. Det
kommende års satser offentliggøres i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds vejledning om satser
på ministerområdet. Reguleringen af de nævnte satser foretages første gang den 1. januar 2016.
Hvis en familie har flere børn med nedsat funktionsevne eller
kroniske eller langvarige lidelser, er det de samlede merudgifter for disse børn, der lægges til grund ved beregningen.
Udmålingen af merudgiftsydelsen skal ske ved, at der afrundes
til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 kr. i forhold
til de sandsynliggjorte merudgifter.
Udmålingen af merudgiftsydelsen skal ske på grundlag af det
konkrete behov for det enkelte barn. Ligesom dækning af
merudgifter skal ske ud fra et overslag over sandsynliggjorte
merudgifter, og administrationen af ordningen forudsættes
derfor at blive tilrettelagt efter generelle principper og uden
dokumentationskrav for hver enkelt udgift.
Eksempel: Mikkels forældre har på grund af Mikkels funktionsnedsættelse sandsynliggjorte merudgifter på 745 kr. pr. måned svarende til 8.940 kr. pr. år. De skønnede merudgifter
overstiger dermed minimumsgrænsen på 4.596 kr. pr. år
(2015-niveau) svarende til 383 kr. pr. måned, og Mikkels forældre er derfor berettiget til merudgiftsydelse, forudsat at Mikkel er omfattet af personkredsen. Ydelsen fastsættes ved, at
de skønnede merudgifter pr. måned afrundes til nærmeste
kronebeløb, der er deleligt med 100, og Mikkels forældre vil
derfor få udbetalt 700 kr. om måneden.
Overgangsordning
Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2016 have
genberegnet alle sager om merudgiftsydelser til børn, hvor der
udbetales tilskud efter de tidligere gældende regler med afrunding til nærmeste antal ottendedele af standardbeløbet.
Udbetalingstidspunkt
Udbetaling af merudgiftsydelse sker som udgangspunkt fra ansøgningstidspunktet, hvis borgeren på dette tidspunkt opfylder
betingelserne.
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Ordningens subsidiære karakter
172. Det er en betingelse for at kunne modtage hjælp i form
af merudgiftsydelse, at merudgifterne ikke kan dækkes efter
anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.
Det betyder, at hvis en familiens sandsynliggjorte merudgifter
kan dækkes efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning
eller anden lovgivning inden for f.eks. sundheds- og uddannelsesområdet, skal disse bestemmelser anvendes, førend det
vurderes, om familien kan få dækket merudgifterne efter servicelovens § 41.
I de følgende afsnit nævnes eksempler på merudgifter, herunder også eksempler på områder, hvor der kan være andre regler, der finder anvendelse forud for reglerne om merudgiftsydelse til børn efter servicelovens § 41.
Det bemærkes herved, at selvom det præciseres, at § 41 er
subsidiær, vil bestemmelsen, der er specifikt rettet mod børn
med funktionsnedsættelse, skulle anvendes forud for aktivlovens regler om trangsbestemt hjælp, der er rettet mod alle.
Dette svarer til principperne i Ankestyrelsens praksis vedrørende servicelovens § 100, jf. principafgørelser nr. C-14-06.
Principafgørelse nr. C-14-06 fastslår f.eks., at aktivlovens regel
om dækning af sygebehandling, medicin mv. er subsidiær i
forhold til servicelovens § 100 om nødvendige merudgifter til
borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I
afgørelsen blev lagt vægt på kompensationsprincippet og på,
at servicelovens regel om merudgifter i forhold til aktivlovens
regel om sygebehandling må anses for at være en specialbestemmelse i relation til borgere med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.
Endvidere bemærkes, at reglerne om merudgiftsydelse efter
servicelovens § 41 efter en konkret vurdering af forholdene,
herunder om udgiften er en konsekvens af barnets nedsatte
funktionsevne, i visse tilfælde anvendes forud for servicelovens
§ 52 a om økonomisk støtte i forbindelse med iværksættelse af
støtteforanstaltninger. Der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse nr. 85-12, som lægger vægt på, at forældrenes ret til
dækning af merudgifter kunne ikke begrænses ved, at der også kunne iværksættes støtteforanstaltninger efter servicelovens regler herom. Det blev ved sagen lagt til grund, at barnet
var omfattet af personkredsen for merudgiftsydelse, og at kørsel i forbindelse med aflastning var en relevant merudgift i forhold til barnet.
Privat sygeforsikring
173. Der kan ikke ydes hjælp efter servicelovens § 41 til den
del af merudgifterne, som i forvejen er dækket af Sygeforsikringen Danmark eller andre private sygeforsikringer/ordninger.
Dette er begrundet i kompensationsprincippet, hvorefter fami-
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lien skal kompenseres for de merudgifter, de har som følge af
barnets funktionsnedsættelse. Der skal således være tale om
en reel merudgift for familien.
Eksempler på merudgifter
174. I det følgende opregnes der nogle eksempler på merudgifter som følge af betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse hos børn og unge.
Det skal fremhæves, at der ikke er tale om en udtømmende
opregning. Der kan ofte være tale om komplicerede situationer, som opstår i familierne på grund af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse. Det er derfor ikke muligt at opregne alle de merudgifter, en sådan familie kan komme ud for.
Kost og diætpræparater
175. Til børn og unge under 18 år kan der ydes hjælp til dækning af merudgifter til diætkost. Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen sørger for, at behovet er tilstrækkelig dokumenteret, f.eks. ved lægeerklæring. Til spædbørn, der ikke
kan tåle mælk, kan der f.eks. ydes hjælp til merudgifter til erstatningspræparater.
Bemærk, at der efter regler udstedt i medfør af sundhedslovens § 159 ydes regionalt tilskud på 60 pct. Til visse ernæringspræparater godkendt af Sundhedsstyrelsen. Tilskud er betinget af, at ernæringspræparaterne er ordineret af lægen på
en ”grøn recept” i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Præparater godkendt til regionalt tilskud fremgår af lister, som ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
For så vidt angår spædbørn, som på grund af en allergisk disposition må formodes at have behov for diætkost i form af
mælkeerstatningspræparater, kan der ydes hjælp til dækning
af de nødvendige erstatningspræparater, selv om allergien
endnu ikke er kommet i udbrud. Det er dog en betingelse, at
kommunalbestyrelsen skønner, at der foreligger tilstrækkelig
dokumentation for, at den kroniske lidelse vil bryde ud, hvis
erstatningspræparaterne ikke anvendes. Der ydes ikke regionalt tilskud, jf. ovenfor, til forebyggelse af komælksallergi.
Når der i forbindelse med observations- og undersøgelsesformål og gentagne undersøgelser, og som en direkte følge af
den nedsatte funktionsevne eller kroniske eller langvarige lidelse ordineres særlige diætpræparater, som barnet skal indtage i hjemmet over en kortere eller længere periode, kan der
ydes hjælp til dækningen af udgiften til disse præparater.
Udgifterne til særlige diætpræparater, som fremstilles på sygehuset, og som pågældende skal indtage som led i en syge-
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husbehandling, afholdes af sygehusvæsenet. Efter merudgiftsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, udleveres særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom) og Alcaptonori af Region Hovedstaden (Kennedy
Centret), som opkræver betaling herfor fra de øvrige regioner.
Sagkyndig bistand
176. Ved bedømmelsen af dokumentationsgrundlaget for behovet for diæt kan det oftest være nødvendigt at inddrage
sagkyndig bistand fra specialafdelinger under sygehusvæsenet,
hvis kommunen ikke selv råder over den lægelige ekspertise.
Er der tvivl om, hvad udgiften til diætkosten er, kan det anbefales at tage kontakt med den pågældende specialafdeling,
som ofte har beregninger over udgiften. Ligeledes foreligger
der ofte beregninger fra Forbrugerstyrelsen eller fra brugerorganisationer, patientforeninger og lignende. I hvert enkelt tilfælde skal der ved fastlæggelsen af den konkrete ydelse dog
foretages et skøn over behovet.
Medicin
177. Der kan også ydes hjælp til egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin, som er nødvendig på grund af en nedsat
funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse hos børn
og unge.
Bemærk dog, at der i særlige tilfælde efter sundhedslovens §
145 kan ydes enkelttilskud til medicin, der er lægeordineret,
og som der ikke ydes generelt tilskud til efter sundhedslovens
§ 144. Tilskuddet ansøges af barnets eller den unges læge hos
Lægemiddelstyrelsen.
Der er ligeledes mulighed for, at Sundhedsstyrelsen efter ansøgning fra lægen (sundhedslovens § 147) kan bevilge et kronikertilskud til borgere med et stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for lægemidler. Den samlede egenbetaling til
køb af lægemidler med tilskud efter er årligt på 3.830 kr.
(2015-satser).
Der kan endvidere ydes hjælp til nødvendig medicin, som ikke
er tilskudsberettiget, hvis udgifterne er en følge af funktionsnedsættelsen eller en kronisk eller langvarig lidelse hos barnet
eller den unge.
Fritidsaktiviteter
178. Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter i forbindelse med barnets eller den unges deltagelse i fritidsaktiviteter, hvis betingelserne for dækning af merudgifter i øvrigt er
opfyldt. Ankestyrelsens principafgørelser nr. 93-11, 253-09 og
C-10-04 omhandler henholdsvis merudgifter i forbindelse med
deltagelse i fritidsaktiviteter og særligt legetøj.
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Briller
179. Der kan normalt ikke ydes hjælp til betaling af briller, da
der normalt ikke vil være tale om en merudgift sammenlignet
med udgiften til briller til børn med et almindeligt behov for
synskorrektion. Hvis der som følge af nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse hos børn og unge under 18 år
er særlige merudgifter til briller, som ikke kan ydes efter
sundhedslovgivningen eller bestemmelserne i servicelovens §
112 om hjælpemidler, kan merudgifterne dækkes efter servicelovens § 41.
Det kan f.eks. dreje sig om et hyperaktivt barn, som ofte
kommer til at ødelægge sine briller, eller at barnet eller den
unge lider af en alvorlig øjensygdom, f.eks. grøn stær, der bevirker at synet ændres, så styrken i brilleglassene skal skiftes
hyppigt.
Sygehusophold
180. Hvis et barn eller en ung indlægges på sygehus på grund
af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, kan der ydes hjælp
til dækning af merudgifter til overnatning for forældrene på
sygehusets gæstehjem e.l., hvis sygehuset ikke yder gratis
sengeplads og stiller forplejning til rådighed. Det er en betingelse, at det er nødvendigt, at en eller begge forældre er til
stede, f.eks. så de hurtigt kan tilkaldes eller for at opnå den
mest hensigtsmæssige behandlingsstrategi.
Der kan ligeledes ydes hjælp til dækning af merudgifter til
f.eks. kost og befordringsudgifter for forældrene, når barnet
eller den unge er indlagt, hvis det er nødvendigt, at de er til
stede.
Tilsvarende kan der ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. kapitel 9 om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
Befordring
181. Det er muligt at yde hjælp til dækning af merudgifter til
befordring.
Der er ikke bestemte grænser for, hvor meget støtte, der kan
ydes til befordring. Det beror på en konkret vurdering af f.eks.
afstanden fra barnets hjem til behandlingssted, uddannelsessted, fritidsaktiviteter, venners hjem, mulighederne for almindelig fritidsaktivitet osv. Det skal understreges, at merudgifter
til befordring gælder for de udgifter, der ligger udover, hvad
ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation
har.
Hjælp til dækning af merudgifter til befordring efter servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til befordringsydelser efter an-
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den lovgivning og andre bestemmelser i serviceloven, jf. også
punkt 183-186.
Merudgifter til befordring kan forekomme, hvis barnet har et
øget transportbehov på grund af den nedsatte funktionsevne,
f.eks. til hospitalskontrol og fysioterapibehandling.
En anden situation kan være, at familiens udgifter til transport
er højere end andre familiers udgifter på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Dette kan være tilfældet, hvis barnet ikke
er i stand til at gå, cykle eller tage offentlige transportmidler,
men er henvist til at blive transporteret i bil eller taxa. En nedsat evne til at orientere sig, f.eks. på grund af synshandicap vil
også kunne danne grundlag for merudgifter til taxakørsel.
Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til befordring
som f.eks. til og fra behandling og fritid (familiebesøg, fritidsinteresser etc.) herunder situationer, hvor en forælder skal
ledsage sit barn til dagtilbud, behandling eller fritidstilbud. Der
kan også opstå befordringsudgifter f.eks. til taxakørsel i forbindelse med reparation af handicapbil, eller i ventetiden indtil
bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 foreligger.
Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til befordring kan
ydes uanset befordringsform, dvs. både offentlige transportmidler, bil mv. Dette gælder også uanset om en bil, som barnet bliver befordret i, er ejet af barnets forældre, lånt, lejet eller anskaffet med støtte efter servicelovens § 114.
Når barnet er berettiget til hjælp til befordring i bil, kan hjælp
til dækning af merudgifter normalt udregnes på baggrund af
statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste
takst.
Den
gældende
takst
kan
findes
på:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx? oId=1549830.
Beregning af merudgifterne til befordring skal som ved beregning af merudgifter i øvrigt ske på baggrund af et overslag
over familiens sandsynliggjorte merudgifter, herunder en vurdering af, hvilke udgifter andre familier på samme alder og i
samme livssituation ville have haft.
Hjælp til anskaffelse af bil til befordring af et barn eller ung
med nedsat funktionsevne kan ikke ydes efter servicelovens §
41. Der kan eventuelt ydes støtte til anskaffelse af en bil efter
servicelovens § 114. Reglerne herom findes i bekendtgørelse
om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, hvori der udtømmende er gjort op med mulighederne for støtte efter serviceloven til anskaffelse af bil til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan således heller ikke efter servicelovens § 41 ydes hjælp til betaling af afdrag på en
bil.
Andre driftsudgifter ved befordring i egen bil
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182. I ganske særlige situationer kan der ydes hjælp til betaling af andre driftsudgifter i forbindelse med befordring af et
barn eller en ung med nedsat funktionsevne eller lidelse i familiens egen bil.
Det vil især gælde den situation, hvor familien har en bil alene
til befordring af barnet eller den unge.
Det vil også gælde, hvis det kan sandsynliggøres, at familien
ikke ville have bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov
som følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne
eller lidelse.
Ankestyrelsen har i en sag (principafgørelse nr. C-38-04) truffet afgørelse om, at det efter en konkret vurdering måtte anses for sandsynligt, at familien ikke ville have haft bil, hvis der
ikke var et særligt kørselsbehov som følge af barnets funktionsnedsættelse. Familien havde haft bil i forbindelse med farens job som kørende konsulent, men i 1998 afhændede han
bilen i forbindelse med, at han ophørte i konsulentjobbet, og
familien havde herefter ikke bil, før den fik bevilget en handicapbil til datteren.
Det vil endvidere gælde den situation, hvor familien har en
ekstraordinært stor og driftsmæssig kostbar bil som følge af
barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller lidelse.
I disse situationer kan der ydes hjælp til dækning af merudgifter i forbindelse med betaling af f.eks. forsikringer, benzin, reparationer m.v., når udgiften må anses som en merudgift ved
forsørgelsen af barnet eller den unge. Merudgiften skal altid
beregnes konkret. I de nævnte situationer vil man kunne tage
udgangspunkt i følgende:
1) Forsikring, Falck abonnement, såfremt det er nødvendigt af
hensyn til barnets funktionsnedsættelse eller lidelse og afgift
for brændstofforbrug (såfremt der ikke er givet fritagelse herfor) er altid en fuld merudgift, da der er tale om en ekstra bil.
Udgiften til reparationer og serviceeftersyn må vurderes forholdsmæssigt, idet der tages hensyn til, hvor meget af kørslen,
der drejer sig om transport forbundet med barnets funktionsnedsættelse eller lidelse, som f.eks. til behandling.
2) Forsikring, Falck abonnement, såfremt det er nødvendigt af
hensyn til barnets funktionsnedsættelse eller lidelse og afgift
for brændstofforbrug (såfremt der ikke er givet fritagelse herfor) er altid en merudgift. Reparationer mv. vil som udgangspunkt være en merudgift, da familien ikke ville have haft bil,
såfremt barnets funktionsevne ikke var nedsat. Der kan i beregningen fratrækkes de udgifter til offentlig transport, som
familien sparer.
3) Merudgiften til forsikring, reparationer og serviceeftersyn
findes ved at sammenligne forsikringsudgiften til en almindelig
familiebil og den bil, der nu er anskaffet. Merudgiften til
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brændstof findes tilsvarende ved at sammenligne brændstofforbruget på den tidligere bil og den bil, der nu er anskaffet. På
færdselsstyrelsens hjemmeside www.hvorlangtpaaliteren.dk er
de forskellige bilers brændstofforbrug oplyst.
Befordringsregler i andre bestemmelser i serviceloven
og anden lovgivning
183. Hjælp til dækning af merudgifter til befordring efter servicelovens § 41 er subsidiær i forhold til befordringsydelser efter anden lovgivning og andre bestemmelser i serviceloven,
herunder eventuelt støtte, der kan ydes efter § 117 i serviceloven. Støtte efter § 117 er til borgere, der på grund af varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle befordringsmidler. Der kan også henvises til Transportministeriets regler om individuel befordring og
diverse regler om befordringsgodtgørelse til undervisningssøgende, som hører under Undervisningsministeriet.
Befordring til dagtilbud
184. Forældrenes merudgifter til befordring af børn med nedsat funktionsevne mv. til almindelige dagtilbud kan afholdes
efter servicelovens § 41, hvis udgiften ikke dækkes af andre
bestemmelser.
Befordring til skole
185. Der vil ikke kunne ydes hjælp efter servicelovens § 41 til
dækning af nødvendige befordringsudgifter, i forbindelse med
befordring af et barn med nedsat funktionsevne til eller fra
skole.
Det følger af Ankestyrelsens principafgørelse nr. 116-11, der
fastslår, at dækning af befordringsudgifter af elever til og fra
skole, herunder elever med nedsat funktionsevne, hører under
undervisningssektoren, jf. sektoransvarsprincippet. Der henvises derfor til Undervisningsministeriets regler om befordring til
og fra skole af syge og invaliderede elever. Som eksempel kan
nævnes, at i det omfang eleven er i stand til at befordre sig til
og fra skole ved egen hjælp, hvis der stilles en sygecykel eller
en kørestol til rådighed for eleven, kan kommunalbestyrelsen
efter folkeskolelovens regler opfylde sin befordringsforpligtelse
ved at afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af sådanne hjælpemidler.
Befordring til behandling
186. Der kan ydes hjælp til betaling af befordringsudgifter,
som er nødvendige ved ledsagelse af et barn eller en ung til
behandling som følge af den nedsatte funktionsevne eller lidelse. Det sker dog kun i det omfang, udgifterne ikke dækkes efter andre bestemmelser eller ved andre ordninger.
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Der ydes hjælp til betaling af såvel barnets eller den unges
som ledsagerens befordring efter servicelovens § 41. Normalt
vil det være tilstrækkeligt, at der kun er en ledsager, f.eks. enten faderen eller moderen. Der kan imidlertid være situationer,
hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at begge forældre ledsager barnet eller den unge, f.eks. fordi det er nødvendigt under selve befordringen, eller fordi begge forældre skal
orienteres samtidigt ved en undersøgelse/behandling.
Der kan endvidere under barnets eller den unges ophold på
sygehus e.l. ydes hjælp til betaling af forældrenes merudgifter
til befordring til besøg hos barnet eller den unge, i det omfang
besøgene er nødvendige af hensyn til barnet eller den unge.
Det kan herudover oplyses, at kommunen på visse betingelser
yder befordringsgodtgørelse til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt til genoptræning i medfør af sundhedslovens §§ 170 og 172, og regionen
yder på visse betingelser befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus i medfør af sundhedslovens
§ 171. Reglerne herom er nærmere fastsat i bekendtgørelse
nr. 959 af 29. august 2014 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (befordringsbekendtgørelsen).
En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne i befordringsbekendtgørelsens
kap. 1-3, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse,
når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller
helbredstilstand, jf. § 23 i befordringsbekendtgørelsen. I særlige tilfælde, hvor den behandlende sundhedsperson vurderer,
at begge forældres ledsagelse er nødvendig for barnet, vil
begge forældre være berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med ledsagelse af barnet.
Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige
befordringsmiddel.
Befordring i fritiden
187. Hvis et barn eller en ung på grund af nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler, kan der ydes hjælp til dækning af merudgifter til befordring i fritiden. Selvom barnet kan
benytte offentlige transportmidler, kan der også være tale om
merudgifter, hvis fritidstilbud i nærområdet f.eks. ikke kan benyttes. Der er ikke bestemte grænser for, hvor meget der kan
ydes, idet der må tages hensyn til hjemmets afstand til fritidstilbud, kammeraters hjem, mulighederne for almindelig fritidsbeskæftigelse, leg i nærheden osv.
Handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende

27

188. Der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have
barnet eller den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og
kommunikere med barnet eller den unge.
Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser eller lidelser, i hvilken virkning
det har på barnet eller den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå mv. Der kan f.eks. være tale
om kurser vedrørende børn og unge, der lider af cystisk fibrose, muskelsvind, er blinde, spastiske, døve eller udviklingshæmmede.
Et eksempel er deltagelse i et kursus i totalkommunikation
(tegnsprogsundervisning mv.) for pårørende til personer med
betydelig og varigt nedsat hørelse.
Der kan ydes hjælp til merudgifter til kurser i totalkommunikation (tegnsprogsundervisning mv.) til andre end medlemmer af
husstanden, hvis samværet med et barn eller en ung med høretab har en sådan karakter, at udgiften kan betragtes som
nødvendig for barnets eller den unges fortsatte udvikling. Dette gælder f.eks. som udgangspunkt bedsteforældre, der må
forventes ofte at kommunikere med og have besøg af barnet
eller den unge.
De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter,
merudgifter ved måltider og ophold, kursusafgift, kursusmaterialer, pasning af børn, som ikke skal med på kurset.
Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden.
Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42
om tabt arbejdsfortjeneste.
For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet eller den unge, er det vigtigt, at de begge
deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver
kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning for, at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet eller den unge.
Beklædning
189. Der kan ydes hjælp til tøj, som skal udformes på en særlig måde, eller til ekstra beklædning eller sko som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid.
Særlige beklædningsgenstande, som f.eks. regnslag til kørestol, kørepose, hagesmæk og beskyttelsesbukser til svært inkontinente børn og unge, ydes dog efter reglerne om hjælpe-
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midler mv. i servicelovens § 112, jf. principafgørelse nr. C-804.
Efter denne bestemmelse ydes også støtte til beklædningsgenstande til børn og unge, som på grund af sygdom, ulykke e.l.
er blevet varigt invalideret, og som følge heraf er nødt til at få
udskiftet hele deres garderobe.
Fodtøj
190. Hvis det er nødvendigt med ortopædisk fodtøj, herunder
fodtøj der tilgodeser en foddeformitet, ydes hjælpen efter bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Der kan dog også være tale om
ekstraordinært slid på ortopædisk fodtøj, hvor egenbetalingen
på ekstra ortopædiske sko i givet fald kan dækkes som en
merudgift.
Vask og vaskemaskine
191. Hvis barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske eller
langvarig lidelse medfører merudgifter til vask, kan der ydes
hjælp såvel til selve vaskeudgiften som til anskaffelse af vaskemaskine forudsat, at en sådan må anses for at være nødvendig for at imødekomme et ekstraordinært stort behov.
Til børn, der ikke kan holde sig tørre i sengen om natten (enuresis nocturna), ydes der normalt ikke hjælp efter denne bestemmelse, jf. punkt 166 om betingelser for støtte, herunder
personkreds.
Personlig hygiejne
192. Der kan ydes hjælp til betaling af særlige cremer og olier,
som anvendes ved barnets personlige hygiejne, hvis der kan
sandsynliggøres eller dokumenteres en merudgift i forhold til,
hvad andre børns hygiejne kræver, f.eks. i forbindelse med alvorligt belastende allergi eller hudlidelser.
Ferie
193. Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter til ferie,
som familier i almindelighed holder.
Ankestyrelsen har i principafgørelse nr. 28-13 truffet afgørelse
om hjælp til merudgifter forbundet med en ferielejr.
Aflastning
Forældrenes behov for aflastning kan søges dækket efter servicelovens § 84.
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Dette gælder også kortvarig ferie i udlandet, hvor der efter bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret
vurdering kan gives hjælp til dækning af ekstra omkostninger,
som f.eks. udgifter til rejse og ophold for en hjælper og udgifter til liftbus til transport mellem lufthavn og hotel, jf. principafgørelse nr. C-40-03.
Bolig og boligskift
194. Der kan ydes støtte til forhøjede udgifter i forbindelse
med boligændringer i form af til- og ombygning af familiens
bolig eller ved flytning til en større bolig som følge af et barns
funktionsnedsættelse eller lidelse. Det kan dreje sig om merudgifter til forhøjet lejeværdig af egen bolig, forhøjelse af
ejendomsforsikring og større forbrug af el og varme, jf. principafgørelse nr. C 18-00.
Der kan desuden dækkes merudgifter ved en flytning, som er
betinget af nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig
lidelse hos barnet eller den unge. Det kan dreje sig om indskud
i en ny lejebolig, jf. principafgørelse 84-13, salgsomkostninger,
f.eks. ejendomsmæglersalær ved salg af hidtidig bolig, jf. principafgørelse nr. C-3-02, leje af flyttebil, flytning af telefon mv.
Der kan desuden gives hjælp til dobbelt boligudgift i forbindelse med flytning til en handicapegnet bolig, f.eks. fordi familiens tidligere bolig ikke er blevet solgt på det tidspunkt, hvor
indflytning i den handicapegnede bolig finder sted. Der kan
desuden efter en konkret vurdering fastsættes en tidsfrist for
betaling af dobbelte boligudgifter jf. principafgørelse nr. C-1105.
I forbindelse med en flytning kan et evt. salgsprovenue ved
salg af tidligere ejerbolig ikke modregnes i den bevilgede støtte, jf. principafgørelse nr. 0-108-94.
Forsikringer
195. Udgifter til nødvendige forsikringer eller nødvendige forhøjede forsikringspræmier, som er en følge af barnets eller den
unges funktionsnedsættelse, kan ydes som en merudgift.
Det gælder f.eks. udgifter til dyrere forsikringer på kassebiler,
dyrere husforsikring på grund af et større antal kvadratmeter,
dyrere fritids- og ulykkesforsikringer for at opnå samme dækning som andre etc.
Der henvises til Ankestyrelsens principafgørelse nr. 71-10. Det
fremgår heraf, at udgifterne til en børneulykkesforsikring ikke
kunne medtages som en merudgift ved forsørgelsen, da denne
udgift ikke kunne betragtes som nødvendig. Der henvises i øvrigt til principafgørelserne nr. 103-10 og 207-10 om merudgifter til voksne, jf. servicelovens § 100.
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Aflastning
196. Forældre til børn og unge med nedsat funktionsevne eller
kronisk eller langvarig lidelse har i varierende omfang behov
for aflastning. En tilstrækkelig aflastning vil kunne medvirke til
at barnet eller den unge kan blive boende i hjemmet. Forældre
kan ligeledes have behov for aflastning for at kunne give omsorg til søskende, der også har behov for deres forældre, og
give sig tid til samvær med dem.
Aflastning kan foregå i almindelige dagtilbud til børn efter dagtilbudsloven eller i særlige dagtilbud efter servicelovens § 32,
efter reglerne om personlig hjælp og pleje og aflastning, jf.
servicelovens § 44, jf. §§ 83 og 84, ved timeaflastning ved privat antaget hjælp betalt eller ved timeaflastning formidlet
gennem en kommunal aflastningsordning og betalt efter servicelovens § 41, i anbringelsessteder for børn og unge, jf. servicelovens § 67.
Udgangspunktet er, at anvendelse af en af de øvrige aflastningsordninger nævnt ovenfor skal gå forud for anvendelsen af
servicelovens § 41 til aflastningsformål, jf. bestemmelsens
subsidiære karakter. Aflastningen etableres efter gældende
regler på de nævnte områder. Der henvises til Ankestyrelsens
principafgørelse nr. 85-13, hvoraf det fremgår, at der alene
kan ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis én af de øvrige aflastningsordninger
ikke i tilstrækkeligt omfang kan løse behovet.
Aflastning i dagtilbud
197. Det forhold, at et barn er i dagtilbud, betyder ikke nødvendigvis, at forældrene dermed har fået tilstrækkelig aflastning. Når det f.eks. drejer sig om børn, som kræver vedvarende pleje, omsorg eller overvågning på grund af nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse, er det ofte nødvendigt, at forældrene aflastes ud over dagtilbuddet. Det kan
gælde børn, som f.eks. ikke eller kun i ringe omfang kan bevæge sig, og børn, som er særligt pleje- eller opmærksomhedskrævende på grund af kommunikationsproblemer som
døvhed, psykoser e.l.
Aflastning i særlige dagtilbud
198. De særlige dagtilbud kan tilbyde forældre til børn med
betydelig og varigt nedsat funktionsevne lejlighedsvis aflastning. Der kan i de særlige dagtilbud etableres aflastning, der
indebærer overnatning i weekenden, hvis der er behov herfor.
Aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84
199. Kommunalbestyrelsen har efter servicelovens § 44, jf. §
84, pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til
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forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller
en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det kan være en stor belastning - både fysisk og psykisk - at
passe et plejekrævende barn eller en ung i hjemmet. En familie eller en person, der passer et barn eller en ung med en
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan derfor
- efter en konkret, individuel vurdering af behovet - få tilbud
om afløsning eller aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84.
Denne form for hjælp kan være en forudsætning for, at et barn
med nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse
kan blive boende i hjemmet.
Afløsning og aflastning kan gives uafhængigt af, om betingelserne for at få midlertidig eller varig hjælp efter servicelovens
§ 83 er opfyldt.
Aflastning efter denne bestemmelse forudsætter ikke en forudgående børnefaglig undersøgelse af barnets eller den unges
forhold, jf. servicelovens § 50. Ligeledes skal aflastningssteder
efter denne bestemmelse ikke formelt godkendes af kommunen. Kommunen skal dog stå inde for aflastningsstedets kvalitet generelt, jf. også servicelovens § 146.
Aflastning efter servicelovens § 52
200. Endelig kan der etableres aflastningsophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5, der giver en særlig hjemmel til at
iværksætte aflastningsophold for bl.a. børn og unge med nedsat funktionsevne eller kroniske eller langvarige lidelser, uden
at aflastningen skal henføres under anbringelsesreglerne.
Efter bestemmelsen er det et krav, at aflastningsopholdet skal
finde sted på en døgninstitution, i en netværksplejefamilie, i en
plejefamilie eller på et godkendt opholdssted for børn og unge.
Aflastning efter denne bestemmelse forudsætter en forudgående undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50,
og at der udarbejdes en handleplan efter servicelovens § 140,
se punkt 329 ff. i denne vejledning.
Aflastning efter servicelovens § 41
201. Hvis en af servicelovens øvrige aflastningsordninger ikke
er tilstrækkeligt i det konkrete tilfælde, kan der ydes hjælp til
dækning af nødvendige merudgifter til ansættelse af en hjælper efter servicelovens § 41 til aflastning. Der ydes kun hjælp
til dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 til aflastning i eget hjem.
Kommunalbestyrelsen bør være opmærksom på, at forældre
ikke har mulighed for at indhente straffeattest eller børneattest
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på privat antaget hjælp, hvorfor kommunalbestyrelsen evt.
kan tilbyde at gøre dette.
Når der ydes hjælp til dækning af merudgifter i forbindelse
med privat antaget hjælp, bør kommunalbestyrelsen rådgive
forældrene om det ansvar, der følger med at være arbejdsgiver. Forældre bør ligeledes gøres opmærksom på, at der normalt ikke kan antages personer, som er under 18 år.
Kombination af regler
202. Familier, der har behov for dækning af merudgifter efter
servicelovens § 41, kan have problemer, som kræver mere
indgående social- eller sundhedsmæssig bistand. Det kan derfor være nødvendigt at give andre former for hjælp ved siden
af hjælpen efter servicelovens § 41. Der kan henvises til retssikkerhedslovens § 5, hvorefter kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes
for at give hjælp efter den sociale lovgivning.
Hvis en eller flere kommuner ønsker at etablere aflastningsforanstaltninger for børn med nedsat funktionsevne eller kronisk
eller langvarig lidelse, kan dette ske efter de enkelte regler om
dagtilbud, personlig og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning efter servicelovens § 44 og døgntilbud efter § 52, stk. 3,
nr. 5, eventuelt disse regler i kombination med hinanden. Hvis
disse former for aflastning ikke er tilstrækkeligt, kan der suppleres med ydelser efter servicelovens § 41 i form af hjælp til
dækning af merudgifter ved ansættelse af en person til aflastning i eget hjem.
Kommunalbestyrelsen må konkret vurdere, hvilket omfang aflastningen skal have. Kommunalbestyrelsen bør tage hensyn
til, om det er en enlig forælder, eller om der er to til at tage sig
af barnet. Er der to forældre, bør de også kunne aflastes samtidig.
Der bør som udgangspunkt foretages en samlet vurdering af
de aflastningsbehov, familien har, herunder også hensynet til
søskende til barnet med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, da disse søskende kan have behov for deres forældres fulde opmærksomhed.
Genvurdering, regulering og opfølgning
203. Det følger af servicelovens § 148, stk. 2, at kommunalbestyrelsen har pligt til løbende at følge de enkelte sager for at
sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov
for at yde andre former for hjælp.
I forhold til den praktiske tilrettelæggelse af opfølgningen bør
kommunalbestyrelsen i forbindelse med bevillingen af merudgiftsydelsen være opmærksom på at vejlede den enkelte fami-
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lie om muligheden for ændret udmåling, hvis der sker ændringer i merudgifterne.
Der skal ske en opfølgning på, om den udmålte ydelse dækker
de konkrete behov, og om familien stadig opfylder betingelserne for hjælp.
Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter,
som ligger til grund for fastsættelsen af det udbetalte tilskud,
skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed, jf. merudgiftsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.
Bekendtgørelsens § 6 omfatter ændringer i såvel opadgående
såvel som nedadgående retning. Kommunalbestyrelsen kan
derfor f.eks. godt ændre en bevilling i opadgående retning,
selv om borgeren ikke har anmodet om det, f.eks. hvis der opstår nye hjælpebehov, eller hvis der er sket stigninger i de
merudgifter, der indgår i den oprindelige bevilling. Dermed er
det muligt for kommunalbestyrelsen at omberegne tidligere
end ved et-års periodens udløb, jf. punkt 205 nedenfor om
omberegning. Kommunalbestyrelsen skal derfor være opmærksom på løbende at følge op på modtagerens situation, jf.
også almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om kommunalbestyrelsens pligt til løbende opfølgning.
I forlængelse heraf bemærkes, at hvis kommunalbestyrelsen
vurderer, at en families løbende merudgifter f.eks. er meget
betydelige eller vil stille familien i en økonomisk vanskelig situation, vil det være god forvaltningsskik at foretage omberegning før 1- års periodens udløb.
Hvis der som led i opfølgningen skal ske ændringer i den udbetalte ydelse, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse herom. Udbetalingen af den ydelse, som familien hidtil har modtaget, fortsætter, indtil der er truffet ny afgørelse om merudgiftsydelsen. Der bør, såvidt det er muligt være et passende
varsel, så borgeren får mulighed for at indrette sig på den nye
situation, hvis ydelsen nedsættes væsentligt eller helt standses, f.eks. som følge af akut anbringelse eller dødsfald.
Ved ændringer i nedadgående retning kan kommunalbestyrelsen ikke kræve for meget udbetalt merudgiftsydelse tilbage
med tilbagevirkende kraft. Denne udgift påhviler kommunalbestyrelsen.
I forhold til ophør af ydelsen, hvis det viser sig at barnet ikke
længere opfylder betingelserne efter servicelovens § 41, henvises til punkt 208 om ophør.
Selv om udgangspunktet er, at merudgiftsydelsen udbetales til
familien som et kontant beløb, kan det efter merudgiftsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, konkret aftales med kommunalbestyrelsen, at f.eks. taxakørsel, håndværksudgifter, udgifter i
forbindelse med tilmelding til et kursus, medicinudgifter og udgifter til plejeartikler afregnes direkte af kommunen. Beløbet,

34

som afregnes direkte, modregnes i de månedlige udbetalinger
af merudgiftsydelse, jf. § 4, stk. 3.
Opfølgning
204. Det kan være svært i starten af et forløb at få alle de
merudgifter med, som har tilknytning til barnets varigt nedsatte funktionsevne. Det bør derfor overvejes at foretage en opsamling efter en kortere periode, f.eks. efter 2-3 måneder, første gang ydelsen udmåles.
Familien bør ved opfølgningen kunne sandsynliggøre de væsentligste udgifter, som familien har haft, siden ydelsen blev
fastsat. Det vil gøre det nemmere at få fastsat en rimelig merudgiftsydelse, specielt når familien får ydelsen for første gang.
Der skal herved gøres opmærksom på, at hvis familien kan
dokumentere afholdte merudgifter, kan det lette opfølgningen
yderligere.
Hvis der akut indtræffer væsentlige ændringer i familiens situation og behov, kan kommunalbestyrelsen også regulere for et
kortere tidsrum, bl.a. for at kunne dække større enkeltudgifter
på det tidspunkt, hvor merudgiften opstår. Udgifter, der er en
følge af almindelige prisstigninger, anses ikke for at være en
væsentlig ændring i modtagerens situation. Derimod vil udgifter, der pludseligt er opstået som følge af modtagerens nedsatte funktionsevne, kunne bevirke, at ydelsens størrelse tages
op til fornyet overvejelse. Dette kan ske ved et møde, via telefon, mail eller lignende.
Omberegning
205. Det fremgår af merudgiftsbekendtgørelsens § 6, stk. 2,
at uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan familien ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud skal ved sådanne stigninger
ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen
i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. Det er kun stigninger siden seneste fastsættelse, der skal medtages.
Efter bestemmelsen har familien et egentligt retskrav på omberegning, når der mindst er forløbet et år fra seneste fastsættelse af tilskuddet, hvis der efterfølgende er sket stigninger i
de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for den
tidligere beregning. Dermed kommer familien højst til at bære
ekstra merudgifter et år, hvorefter der skal ydes hjælp med
tilbagevirkende kraft, jf. § 6, stk. 2. Det vil dog kun ske i de
tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke selv har ændret i løbet af året, f.eks. ved nye hjælpebehov eller i stigninger i de
merudgifter, der indgår i den oprindelige bevilling, jf. punkt
203 og 204.
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I forlængelse heraf bemærkes, at hvis kommunalbestyrelsen
vurderer, at en families løbende merudgifter f.eks. er meget
betydelige eller vil stille familien i en økonomisk vanskelig situation, vil det være god forvaltningsskik at foretage omberegning før 1- års periodens udløb.
Ved ændringer kan familien rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, når merudgiften opstår, eller afvente 1-års periodens udløb. Er der tale om, at merudgifterne skal sættes ned,
er det kommunalbestyrelsen, der bærer risikoen, indtil den
træffer en ny afgørelse med en ny beregning. Her vil kommunalbestyrelsen ikke kunne kræve tilbagebetaling til det tidspunkt, hvor faldet i merudgifterne blev konstateret, jf. også
punkt 203.
Omberegning efter merudgiftsbekendtgørelsens § 6 skal ske
ved en afgørelse herom til familien.
Reglen om omberegning berører ikke muligheden for at modtage hjælp til en enkeltstående merudgift ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af den løbende ydelse. Om enkeltstående merudgifter henvises til punkt 206.
Enkeltstående merudgifter
206. Hvis der ved siden af den løbende ydelse opstår behov
for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette efter
merudgiftsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, ske ved en enkeltstående udbetaling, uden den månedlige udbetaling af merudgiftsydelse reguleres. Dækning af en enkeltstående merudgift
forudsætter, at familien allerede er berettiget til merudgiftsydelse efter servicelovens § 41. Den enkeltstående merudgift
skal i disse tilfælde dækkes på det tidspunkt, hvor den opstår,
og familien skal dermed ikke afvente en eventuel omberegning
efter merudgiftsbekendtgørelsens § 6.
Som eksempel på enkeltstående merudgifter kan nævnes udgifter i forbindelse med en flytning eller uforudsete udgifter til
kurser. Ved tilbagevendende udgifter skal udgiften indregnes i
de forventede udgifter, jf. også punkt 171.
207. Ved uventede og høje udgifter, som forventes at være
blivende, bør aftalen revideres snarest. Det samme gælder i de
tilfælde, hvor udgifterne viser sig at være lavere end oprindelig
antaget, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3.
Ophør
208. Retten til merudgiftsydelse efter servicelovens § 41 ophører, hvis barnet eller den unge fylder 18 år eller derudover
ikke længere opfylder betingelserne for ydelsen, jf. punkt 166.
Når den unge fylder 18 år, skal kommunalbestyrelsen inden
det fyldte 18. år foretage en samlet vurdering af den unges
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støttebehov, herunder et eventuelt behov for merudgifter efter
servicelovens § 100. Det bemærkes dog, at der alene kan ydes
hjælp efter § 100, hvis betingelserne i denne bestemmelse er
opfyldt.
Kommunalbestyrelsens anvisninger
209. Hjælpen efter servicelovens § 41 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning mv.
følges. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for
at komme med anvisninger med hensyn til barnets pasning.
Afgrænsning over for anden lovgivning og andre bestemmelser
Behandling og behandlingsredskaber
210. Der gives ikke støtte til behandling som en merudgift.
Sansemotorisk træning regnes i denne sammenhæng for behandling. Hjælp til behandling kan derimod ydes efter § 11,
stk. 7, § 32, stk. 1, og § 52, stk. 3, nr. 9, i serviceloven. De
nævnte bestemmelser er omtalt andetsteds i denne vejledning.
Ifølge sundhedslovgivningen er behandling ved alment praktiserende læge eller tilbud om vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning – som for alle andre aldersgrupper – gratis for
børn og unge. Hertil kommer også tandbehandling, som er
gratis for børn og unge indtil det fyldte 18. år. Hjælp til dækning af egenbetalingsandelen af udgifter til f.eks. almindelig
lægehenvist fysioterapi, fodterapi eller anden lignende behandling i henhold til sundhedslovgivningen kan ydes efter § 82 i
lov om aktiv socialpolitik, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
Udgiften til egenbetalingsandelen af tilskudsberettiget medicin
afholdes dog efter servicelovens § 41, jf. sidste underafsnit af
punkt 167.
Ankestyrelsen har i principafgørelse nr. C-47-05 fastslået, at
udgifter til psykologbehandling ikke kunne dækkes efter servicelovens regel om merudgifter ved forsørgelsen af børn, da
der ikke kan ydes hjælp til behandlingsudgifter efter denne bestemmelse. Ankestyrelsen lagde vægt på, at der skal være tale
om egentlige forsørgelsesudgifter, der er tæt knyttet til barnet,
som f.eks. merudgifter til diætkost, særligt tøj, befordring, visse former for aflastning mv.
Udgifter til behandlingsredskaber, herunder respirator, kanyle
mv., afholdes af sundhedsvæsenet i henhold til sundhedslovens regler herom.
Undervisning
211. Merudgifter, der opstår i forbindelse med uddannelse af
børn og unge med nedsat funktionsevne eller lidelse, f.eks. en
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computer til hjælp i skolen, afholdes efter Undervisningsministeriets regler.
Hjælpemidler
212. Hjælp til dækning af udgifter til hjælpemidler ydes efter
servicelovens § 112.
Støtte til hjælpemidler, der alene anvendes til fritid eller leg,
f.eks. til et barn, som ikke har andre legemuligheder, vil dog
kunne ydes efter § 41 – naturligvis under forudsætning af, at
betingelserne for støtte i § 112 ikke er opfyldt.
Ankestyrelsen har således truffet principafgørelse nr. 253-09,
hvor en ung på 17 år med spastiske lammelser i arme og ben
var berettiget til at få dækket de merudgifter, der var forbundet med deltagelse i el-kørestolsfodbold.
Hjælp til særlige beklædningsgenstande, som et barn ikke ville
have brug for, hvis barnet ikke havde en funktionsnedsættelse,
ydes efter § 112, mens hjælp til almindeligt tøj, som skal udformes på en særlig måde, ydes efter reglerne om merudgifter
i § 41.
Boligskift
213. Hjælp til dækning af udgifter til boligskift og boligindretning ydes efter servicelovens § 116.
Ved flytning til en ny lejebolig eller fra en ejerbolig til en lejebolig skal evt. merudgifter ved flytningen og højere husleje i
den nye bolig mv. vurderes efter reglerne i servicelovens § 41
om merudgifter.
Ved flytning fra ejerbolig til ejerbolig eller fra lejebolig til ejerbolig, skal udgifter forbundet med selve anskaffelsen derimod
vurderes efter servicelovens § 116, stk. 4.
I det omfang, der er tale om merudgifter i forbindelse med fraflytning af tidligere bolig, skal disse vurderes efter bestemmelsen i servicelovens § 41.
214. Som boligindretning efter servicelovens § 116 anses
mur- og nagelfaste genstande. Hvis det derimod drejer sig om
møbler, gulvbelægning mv., som ikke er en integreret del af
gulvet, eller forskelligt tilbehør til boligindretning, kan servicelovens § 41 evt. bringes i anvendelse.
Respirationshjælp o.l.
215. Når et barn på grund af stærkt nedsat funktionsevne,
som medfører behov for respirationshjælp eller dermed ligestillede behov for hjælp, har behov for overvågning hele eller dele
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af døgnet på grund af det apparatur, der anvendes, afholdes
udgiften til overvågning (aflønning af respirationshjælpere
m.v.) af sygehusvæsenet. Det vil sige, at der er tale om en regional opgave. Behandling i hjemmet skal dog være lægeordineret i forbindelse med en sygehusbehandling.
Derudover afholder kommunalbestyrelsen udgiften til anden
form for overvågning og pleje mv. I disse tilfælde anbefales
det, at der tilstræbes en enstrenget opgaveløsning, således at
kommune og region kombinerer respirationshjælp med f.eks.
personlig hjælp og pleje samt aflastning efter servicelovens §
44, jf. §§ 83-84, og hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens §§
138 og 139. Hjælp efter specialregler i sundhedslovgivning,
specialbestemmelser i serviceloven om personlig hjælp og pleje, aflastning mv. går således forud for anvendelse af den generelle regel i servicelovens § 41 om dækning af nødvendige
merudgifter.
216. Hvis en person kan klare både respirationsopgaver, som
dækkes af sygehusvæsenet, og den øvrige pasning og pleje af
barnet/den unge, som dækkes af kommunalbestyrelsen, anbefales det, at regionen og kommunen indgår aftale om at dele
udgiften mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen for disse timer i lighed med anbefalingerne på voksenområdet. Der
henvises til kapitel 20 i Vejledning 7 til serviceloven om borgerstyret personlig assistance.
Døgninstitution
217. Er børn optaget på en døgninstitution til fuld forsørgelse,
skal alle udgifter normalt afholdes af institutionen. I forbindelse med besøg i hjemmet bør udgifter, som ellers skulle have
været afholdt efter servicelovens § 41, således normalt afholdes som en institutionsudgift.
Afgørelsen om hvorvidt et barn med funktionsnedsættelse under en anbringelse skal tilbydes en særlig fritidsaktivitet med
henvisning til barnets særlige behov, må vurderes konkret efter servicelovens § 68 b, stk. 1, i forhold til, om fritidsaktiviteten indgår som en del af formålet med anbringelsen, jf. principafgørelse nr. C 62-03.
Der er desuden mulighed for at yde økonomisk bistand efter
servicelovens § 52 a til at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse uden for hjemmet. Det er
en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem udgiften
og formålet med at støtte en stabil kontakt mellem forældre og
børn. Eksempelvis kan bestemmelsen anvendes til at yde
hjælp til specielle udgifter, der er nødvendige for, at barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet, jf. principafgørelse nr. O-76-98, hvor Ankestyrelsen fandt, at der kunne ydes
hjælp til udgifter til hegn og til entrebilletter i forbindelse med
et autistisk barns besøg i hjemmet.
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Der kan ydes hjælp til boligindretning i hjemmet efter servicelovens § 116, selv om barnet eller den unge er optaget permanent i en døgninstitution. Boligindretning kan ydes, hvis
barnet eller den unge har så hyppigt ophold i hjemmet, at boligændringerne må anses som påkrævet under hensyn til den
nedsatte funktionsevne eller lidelse.
Hvis barnet er i en situation, hvor der arbejdes på, at barnet
kan hjemtages fra institutionen, kan der ydes hjælp efter servicelovens § 41 til sædvanlige merudgifter i forbindelse hermed, såfremt barnet forsørges i hjemmet. Der kan i øvrigt
henvises til vejledningens kapitel 23 om hjemgivelse.

40

BILAG 3

PRINCIPAFGØRELSER
Ankestyrelsen har behandlet en række principafgørelse, der
belyser forskellige problemstilling i forbindelse med dækning af
merudgifter. De nævnte principafgørelse kan læses i sin helhed
på www.ast.dk.
Om personkredsen for dækning af merudgifter
55-11
Ankestyrelsen fandt, at en 12-årig dreng, som var i medicinsk
behandling for ADHD, havde ikke en så væsentlig funktionsnedsættelse, at han var omfattet af personkredsen, der kan få
dækket merudgifter ved forsørgelsen.
Han gik i normalklasse og var med god effekt under behandling for sin opmærksomhedsforstyrrelse og sine koncentrationsvanskeligheder. Han havde primært vanskeligt ved sociale
situationer.
Vurderingen af, om han var omfattet af personkredsen, skulle i
denne sag ske ud fra situationen med medicin. Dette skyldes,
at hans adfærdsmæssige og følelsesmæssige funktionsnedsættelse forud for medicinsk behandling, ikke var så betydelig, at
ophør med medicinsk behandling ville medføre umiddelbar risiko for varig og væsentlig funktionsnedsættelse. Han var før
påbegyndelsen af den medicinske behandling altid meget urolig, havde koncentrationsproblemer og indgik kun med besvær
i socialt samspil.
92-12
Det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal
lægges til grund ved vurderingen af, om et barn er omfattet af
personkredsen og har ret til merudgifter.
Et barn med flere lidelser behøver således ikke være omfattet
af personkredsen for hver enkel lidelse for, at merudgifter ved
forsørgelsen af barnet i hjemmet kan dækkes. Det er den samlede funktionsevne, der skal være betydeligt nedsat eller indgribende.
Det er dog en forudsætning, at den enkelte lidelse, og den
deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen, er varig, langvarig eller kronisk, og at merudgifterne er en konsekvens af
den nedsatte funktionsevne og der er tale om nødvendige
merudgifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet.
35-16 (truffet i forhold til servicelovens § 100, men
principperne finder tilsvarende anvendelse i forhold til
servicelovens § 41)
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Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved
den daglige livsførelse til borgere med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.
Når kommunen skal vurdere, om en borger, der er i løbende
medicinsk behandling, er berettiget til merudgifter, skal vurderingen som hovedregel foretages på grundlag af den funktionsnedsættelse, som kan konstateres hos borgeren, når borgeren tager sin medicin.
Der gælder dog en undtagelse hertil, hvis ophør med behandlingen enten vil være akut livstruende eller vil medføre en
umiddelbar risiko for væsentlig og varig nedsat funktionsevne.
Med akut livstruende forstås, at tilstanden er så alvorlig, at der
er risiko for, at den pågældende dør i løbet af timer til dage.
Med umiddelbar risiko forstås situationer, hvor det kan sandsynliggøres, at den væsentlige og varige nedsættelse af funktionsevnen indtræder kort tid efter ophør af den konkrete behandling, typisk i løbet af dage til uger, eventuelt måneder.
10-17
Principafgørelsen fastslår, at forældre, der forsørger et barn i
hjemmet med nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen af barnet og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet. Hjælpen er betinget af,
at behovet for hjælp er en følge af den nedsatte funktionsevne.
Retten til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er også betinget af, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig
lidelse.
Der kan først bevilges merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste,
når det er tilstrækkelig godtgjort, at barnet eller den unge har
en indgribende lidelse eller betydelig funktionsnedsættelse,
som er længerevarende og dermed ikke er af mere forbigående karakter.
Mulighed for medicinsk behandling eller støttetiltag
Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne, kan have ret
til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, selvom
det endnu ikke er afprøvet, om støttetiltag og medicinsk behandling kan afhjælpe følgerne af barnets funktionsnedsættelse. Hvis der er udsigt til, at støttetiltag og behandling inden for
kortere tid kan afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen,
kan det dog begrunde, at funktionsnedsættelsen ikke er betydelig.
Følgelidelser
Hvis et barn har lidelser, der er en følge af en betydelig og varig funktionsnedsættelse, skal de lidelser ikke i sig selv være
indgribende eller langvarige.
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Formålet med reglerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er blandt andet at kompensere for følgerne af en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Hvis det er godtgjort, at et
barn har en betydelig og varig funktionsnedsættelse, er der
derfor ret til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste som følge
af den samlede funktionsnedsættelse, herunder også eventuelle følgelidelser. Det skal dog være dokumenteret, at der er tale
om følgelidelser og ikke selvstændige lidelser. Selvstændige
lidelser skal i sig selv være langvarige for at berettige til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Diagnose
Forældrene til et barn med nedsat funktionsevne, kan have ret
til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, selv om barnet endnu ikke har en diagnose. Det er ikke diagnosen i sig selv, der
er afgørende, men følgerne af lidelsen eller den nedsatte funktionsevne i barnets daglige tilværelse. Hvis det er tilstrækkelig
godtgjort, at barnet har en betydelig funktionsnedsættelse,
som der i lang tid frem over vil være behov for at kompensere
for følgerne af, er det ikke afgørende, om barnet eller den unge har fået en egentlig diagnose.
18-17
Principafgørelsen fastslår
Når et barn lider af fødevareallergi, herunder mælkeallergi og
laktoseintolerans, kan det ikke i sig selv begrunde, at forældrene er omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter
og tabt arbejdsfortjeneste. Det er ikke diagnosen, der er afgørende, men den samlede vurdering af, om lidelsen for det enkelte barn har alvorlige følger i den daglige tilværelse.
Forældre, der forsørger et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen af barnet
og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet.
Retten til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er blandt andet betinget af, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og
langvarig lidelse.
Indgribende lidelse
Indgribende lidelse betyder, at lidelsen skal have alvorlige følger i den daglige tilværelse. Det beror på en konkret og individuel vurdering, om en lidelse har alvorlige følger i barnets daglige tilværelse. I vurderingen indgår oplysninger om barnets
helbredsmæssige forhold, samt hvordan barnet fungerer i skole, dagtilbud, til fritidsaktiviteter, i sociale sammenhænge og i
hjemmet.
Det er ikke tilstrækkeligt, at en lidelse er langvarig. Den skal
også være indgribende.
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Medicinsk behandling
Vurderingen af, om en lidelse er indgribende, skal som udgangspunkt foretages med den medicinske behandling, som
barnet modtager. I de tilfælde, hvor barnet uden medicinsk
behandling vil være akut livstruet, skal vurderingen foretages
uafhængig af en løbende medicinsk behandling. Det samme
gælder, hvis ophør af den medicinske behandling vil betyde en
umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.
Hvis der er tale om en anden form for behandlingsforløb end
medicinsk behandling, gælder det samme, hvis den konkrete
behandling kan sidestilles med medicinsk behandling.
Diætbehandling
Vurderingen af, om en lidelse er indgribende, når barnet er i
diætbehandling, skal som udgangspunkt foretages med diætbehandlingen.
Som udgangspunkt gælder dette også, selvom barnet uden
diætbehandling vil være akut livstruet. Det gælder også, hvis
ophør af diætbehandlingen vil betyde en umiddelbar risiko for
væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.
Hvis diætbehandlingen kan ligestilles med medicinsk behandling, skal barnet dog vurderes uden diætbehandling, hvis barnet uden diætbehandling vil være akut livstruet, eller hvis ophør af diætbehandlingen vil betyde en umiddelbar risiko for
væsentlig og varigt nedsat funktionsevne.
En diætbehandling kan sidestilles med medicinsk behandling,
hvis der er tale om en lægelig ordineret behandling med godkendte ernæringspræparater. Diætbehandling, som ikke er
iværksat efter lægelig ordination, kan ikke sidestilles med medicinsk behandling. Det kan heller ikke sidestilles med medicinsk behandling, at borgeren følger en diætkost, der består i
at undgå visse fødevarer og/eller erstatte dem med andre fødevarer.
Om subsidiaritetsprincippet
30-17
Principafgørelsen omhandler problemstilling om, hvorvidt et
produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab. Det
fremgår af principafgørelsen, at hvis kommunen er i tvivl, om
et produkt er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab, skal
kommunen søge afklaret, om produktet kan bevilges efter
sundhedslovgivningen. Ansvaret for denne afklaring påhviler
ikke alene kommunen, men er et fælles ansvar mellem kommunen og sundhedssektoren. Det er alene sundhedssektoren,
der kan tage stilling til, om der er tale om et behandlingsredskab.
85-13
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Principafgørelsen fastslår, at aflastning for børn skal tilbydes
efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.
Er der tale om et behov for aflastning på grund af barnets særlige behov for støtte, skal aflastningen finde sted efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5.
Servicelovens § 41, om nødvendige merudgifter er subsidiær i
forhold til servicelovens regler om aflastning i § 84, stk. 1, jf. §
44 og § 52, stk. 3, nr. 5. Det vil sige, at der alene kan ydes
hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i
eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan løse behovet.
Om, at merudgifterne alene skal sandsynliggøres
98-13
Principafgørelsen fastslår, at har familien sandsynliggjort en
merudgift, kan kommunen ikke kræve dokumentation for afholdelsen af udgiften. Der skal laves et overslag over omfanget
af de behov, som barnet eller den unge med al sandsynlighed
vil få i det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter.
I dette overslag kan indgå et skøn over merudgifter ved pasning af et handicappet barn f.eks. ved benyttelse af barnepige/aflastning.
Formålet med merudgiftsydelsen er at dække de udgifter, som
familien ikke ville have afholdt, hvis barnet ikke havde været
handicappet.
Sigtet med ydelsesformen er at give modtageren mulighed for
selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes. Familien skal ikke søge kommunen om hjælp for hver enkelt
konkret udgift.
Om sektoransvarlighedsprincippet
22-17
Principafgørelsen fastslår, at kommunen skal efter serviceloven
dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et
barn under 18 år, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Kommunen skal også dække nødvendige merudgifter ved den
daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af
den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre
bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.
Sektoransvarlighedsprincippet
Det følger af princippet om sektoransvarlighed, at en myndighed eller sundhedsvæsenet som hovedregel er ansvarlig for, at
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de ydelser, der leveres af myndigheden eller sundhedsvæsenet, kan bruges af borgerne.
Behandlingsredskaber
Der kan ikke ydes støtte til behandlingsredskaber efter serviceloven. Behandlingsredskaber er redskaber, som patienten
forsynes med som led i behandling i sundhedsvæsnet, eller
som fortsættelse af den iværksatte behandling.
Det udstyr og tilbehør, der er nødvendigt for at holde et behandlingsredskab på plads, og som dermed er nødvendigt for
brugen af redskabet, er så nært knyttet til behandlingsredskabet, at det må anses for at være en integreret del af behandlingsredskabet.
Behandlingsudgifter, herunder udgifter til behandlingsredskaber, skal afholdes af sundhedsvæsenet efter reglerne i sundhedslovgivningen. Efter sektoransvarlighedsprincippet skal udgifter til behandlingsredskaber eller tilbehør til behandlingsredskaber ikke dækkes efter reglerne i den sociale lovgivning.
Den omstændighed, at en udgift ikke kan afholdes efter sundhedslovgivningen, kan ikke begrunde, at hjælpen kan ydes efter reglerne i den sociale lovgivning.
Det skyldes, at behovet for udstyret ikke er opstået som en direkte følge af en nedsat funktionsevne, men derimod som følge af en iværksat behandling. Udgiften hører efter sin art ikke
under den sociale lovgivning.
Om, at kommunen kan foretage en ændret vurdering
87-12
Principafgørelsen fastslår, at der er mulighed for at foretage en
ændret vurdering i forhold til tidligere. Myndigheden kan for
eksempel have begået fejl, som har medført, at borgeren uden
reelt at opfylde betingelserne er blevet betragtet som omfattet
af personkredsen, og dermed uberettiget er blevet tilkendt
merudgiftsydelser. Myndigheden er berettiget til at rette op på
en sådan fejl. Der er dog et krav om en mere uddybende begrundelse for årsagen til den ændrede vurdering.
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BILAG 4
ANALYSESKEMA
Analyseskema til praksisundersøgelse af kommunernes afgørelser om merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 41.
Der forekommer hop i spørgeskemaet afhængig af svaret på,
hvilke forhold sagen drejer sig om. Hvis du gerne vil printe
skemaet, skal du trykke på printerikonet nedenfor.
1. Grundoplysninger
1.1 Sagsnummer
1.2 Kommune
1.3 Sagsmåler
1.4 Barnets fødselsdato (åååa-mm-dd)
2. Oplysninger om kommunens afgørelse
2.1 Dato for kommunens afgørelse
2.1.1 Bemærkninger
2.2 Kommunens afgørelse er:
En førstegangs-bevilling
En opfølgningsafgørelse
2.2.1 Bemærkninger
2.3 Hvad er afgørelsens resultat?
Bevilling
• Delvis bevilling
• Afslag/ophør
• Andet (AST er uenig i kommunens afkrydsning i sagsforklædet)
2.3.1 Bemærkninger
•

2.3.2 Uddyb, hvad der menes med "andet"
2.4 Hvilken form har afgørelsen?
Skriftlig afgørelse
• Skriftligt notat i kommunens journal
• Anden form
2.4.1 Bemærkninger
•

2.5 Afgørelsen omhandler:
Personkreds
• Udmåling/beregning
• Nødvendighedsvurdering
• Andet
2.5.1 Bemærkninger
•
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3. Afgørelsens rigtighed i forhold til vurdering af centrale formelle
regler
3.1. Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (RL § 10 - officialprincippet)
• Ja
• Nej
3.1.1 Bemærkninger
3.2 Angiv, hvilke oplysninger der mangler
Lægelige oplysninger
• Oplysninger fra barnets/den unges institution/skole/tilbud
• Forældrenes egne oplysninger
• Om udgiftens nødvendighed
• Om udgiften størrelse
• Andre støttetiltag, eksempelvis § 83, § 44 jf. § 84, stk. 1
• Baggrunden for tidligere bevilling (kun relevant, hvis der er
tale om opfølgningssager)
• Andet
3.2.1 Bemærkninger
•

3.3 Opfylder kommunens afgørelse det almindelige
begrundelseskrav? (FVL § 24)
• Ja
• Nej
• Ikke relevant
3.3.1 Bemærkninger
3.4 Er det skærpede begrundelseskrav opfyldt?
Ja
• Nej
• Ikke relevant
3.4.1 Bemærkninger
•

3.5 Har kommunen fastsat frister for behandling af ansøgninger?(kun relevant ved førstegangs-bevillinger)
• Ja
• Nej
• Ikke oplyst
3.5.1 Bemærkninger
3.6 Er sagen behandlet inden for den angivne frist? (kun relevant ved førstegangs-bevillinger)
• Ja
• Nej
• Ved ikke
3.6.1 Bemærkninger
3.7 Hvor meget er fristen overskredet? Angiv i antal uger
3.7.1 Har kommunen begrundet hvad overskridelsen af fristen består i?
• Ja
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•

Nej
3.7.2 Bemærkninger

3.8 Har borgeren (ansøger/ydelsesmodtager) været inddraget i forløbet? (RTL § 4)
• I høj grad
• I nogen grad
• I ringe grad
• Nej
3.8.1 Bemærkninger
3.9 Har kommunen forholdt sig til borgers oplysninger i afgørelsen?
I høj grad
• I nogen grad
• I ringe grad
• Slet ikke
• Ikke relevant
3.9.1 Bemærkninger
3.10 Er der foretaget tilstrækkelig partshøring? (FVL § 19)
Ja
• Nej
• Ikke relevant
• Ved ikke
3.10.1 Bemærkninger
•

3.11 Er der fastsat en frist for partshøring?
Ja
• Nej
• Ikke relevant
3.11.1 Bemærkninger
•

3.12. Er der givet klagevejledning?
Ja
• Nej
• Ikke relevant
3.12.1 Bemærkninger
•

3.13 Skulle der have været givet klagevejledning i forbindelse med afgørelsen?
• Ja
• Nej (borger har fået fuldt ud medhold)
3.13.1 Bemærkninger
3.14 Er klagevejledningen korrekt? (FVL § 25)
• Ja
• Nej (skal uddybes i bemærkningsfeltet)
• Ikke relevant
3.14.1 Bemærkninger
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3.15 Er kommunens afgørelse truffet ud fra en konkret og individuel
vurdering?
• Ja
• Nej
• Ikke relevant
3.15.1 Bemærkninger
3.16 Har kommunen behandlet sagen i forhold til alle muligheder,der
findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning? (RL § 5)
• Ja
• Nej (skal uddybes i bemærkningsfeltet)
• Ikke relevant at behandle sagen efter andre bestemmelser
3.16.1 Bemærkninger
4. Afgørelsens rigtighed i forhold til vurdering af de
materielle regler
4.1 Er kommunens afgørelse samlet set rigtig?
• Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis
• Nej, afgørelsen ville blive ændret, hvis det havde været en klagesag
• Nej, afgørelsen ville blive hjemvist, hvis det havde været en klagesag
• Nej, afgørelsen ville blive ophævet, hvis det havde været en klagesag
4.1.1 Bemærkninger
4.2 Er der fejl eller mangler ved afgørelsen, der ville have givet anledning til kritik/bemærkninger, hvis det havde været en klagesag?
• Ja (uddyb dette i bemærkningerne nedenfor)
• Nej
4.2.1. Bemærkninger
4.3 Hvad er grunden til, afgørelsen ville blive ophævet, ændret eller
hjemvist, hvis det havde været en klagesag?
• Formelle mangler
• Indholdsmæssige mangler
• Både formelle og indholdsmæssige mangler
4.3.1. Bemærkninger
4.4. Formelle mangler (garantiforskrifter)
• Manglende opfyldelse af det skærpede begrundelseskrav, der gælder
ved hel eller delvis frakendelse af en tidligere tilkendt ydelse
• Mangelfuld begrundelse for afgørelsen
• Officialprincippet ikke overholdt
• Ingen konkret og individuel vurdering
• Partshøringsreglerne er ikke overholdt
• Andet (ved afkrydsning her, skal dette uddybes i bemærkningerne nedenfor)
• Ingen formelle mangler
4.4.1. Bemærkninger
4.5. Indholdsmæssige mangler
Vurderingen af langvarig lidelse (kun relevant ved personkredssager)

•
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•

Vurderingen af indgribende lidelse (kun relevant ved personkredssager)
• Udmålingen er ikke i overensstemmelse med regler og praksis
• Vurderingen af udgiftens nødvendighed
• Vurderingen af udgiften er en konsekvens af funktionsnedsættelsen
• Vurderingen af sandsynliggørelsen af udgiften
• Andet (ved afkrydsning her, skal dette uddybes i bemærkningerne nedenfor)
• Ingen indholdsmæssige mangler
4.5.1. Bemærkninger
5. Andet
5.1. Er der bevilget anden hjælp efter den sociale lovgivning?
• Ja
• Nej
5.1.1 Bemærkninger
5.2. I hvor høj grad er der sammenhæng mellem det bevilgede?
I høj grad
• I nogen grad
• I ringe grad
• Slet ikke
• Ikke relevant
• Ved ikke
5.2.1. Bemærkninger
•

5.3 Har kommunen i sagsforklædet krydset af i, at afgørelsen er truffet i
forbindelse med ændringer i kommunernes serviceniveau?
• Ja
• Nej
• Fejlagtig afkrydsning
5.3.1 Bemærkninger
5.4. Er der afsluttende bemærkninger i forhold til sagsbehandlingen eller
sagen i øvrigt?
• Ja
• Nej
5.5
Bemærkninger
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BILAG 5

INDKALDELSESBREV
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SAGSFORKLÆDE
Sagsnummer
1
2
3
4
5

Barnets navn

CPR-nummer

OBS: Skal udfyldes for hver sag!
Sag nr.
Barnets navn
CPR-nummer
Markér hvilken type sag, der
er tale om (sæt kryds):
Er den trufne afgørelse en
bevilling eller et afslag? (sæt
ét kryds)
Er der tale om en nyansøgning eller en opfølgningssag?
(sæt ét kryds)
Er kommunens afgørelse truffet i forbindelse med ændringer i kommunens serviceniveau? (sæt ét kryds)
Hvis ”ja” er serviceniveauet
offentliggjort? (sæt ét kryds)
Hvis ”ja” bedes kommunen
sende dette med eller indsætte link til, hvor serviceniveauet kan findes.

Personkreds
Nødvendighedsvurdering
Udmåling
Bevilling
Afslag
Nyansøgning
Opfølgningssag
Ja
Nej
Ja
Nej

