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Kvalitetsstandard merudgifter til børn servicelovens § 41 

Lovgrundlag 
§ 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 5207 kr. pr. år (2022-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. 

Formål  
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 eller lignende, 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 

Indhold og omfang 
Indholdet i ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige 

livsførelse for børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig 

lidelse. Merudgifter er udgifter, som der ikke er i forbindelse med forsørgelsen i hjemmet af børn uden 

nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse.  



Udmålingen af merudgifter  
Vejen Kommune tager altid udgangspunkt i ansøgerens sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige 

merudgifter. Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue. Ved udmåling af 

tilskud gælder følgende: Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør 

mindst 5.207 kr. pr. år i 2022 niveau. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og 

afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Bevillingen er gældende fra 

ansøgningstidspunktet.  

Som hovedregel medregnes alle udgifter i en månedlig udbetaling. Det bemærkes, at allerede afholdte 

udgifter ikke kan dækkes efter servicelovens § 41. 

Bevillingen er gældende fra ansøgningsdatoen. 

Hvad kan høre under merudgifter 
Der kan ydes dækning af merudgifter til f.eks. befordring, beklædning, vask, medicin og lignende, hvorimod 

udgifter til behandling som følge af funktionsnedsættelse ikke kan dækkes efter serviceloven. 

Foranstaltninger giver således hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis 

barnet/den unge ikke havde haft den nedsatte funktionsevne.  

Sagsbehandlingstid 
Ved ny ansøgninger træffes der afgørelse senest 12 uger fra modtaget ansøgning. Ved eksisterende sager, 

træffes der afgørelse på eksisterende sag senest 8 uger efter afholdt opfølgningsmøde.  

Hvis sagsfristen ikke kan overholdes, gives der en skriftlig tilbagemelding til ansøger med angivelse af, 

hvornår der forventes at kunne træffes afgørelse.  

Visitation 
Hvis en borger i Vejen Kommune ønsker at søge om dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 

§ 41, skal ansøgning ske via ansøgningsskema på Vejen Kommunes hjemmeside eller via www.borger.dk 

Ved behandling af en ansøgning vurderer og beskriver sagsbehandler borgerens funktionsevne, og laver en 

personkredsafklaring, som kvalificeres på et visitations- og teammøde, hvor leder af myndighed handicap 

og psykiatri er til stede. 

Sagsbehandleren vil efter modtaget samtykke fra borger, indhente de nødvendige lægeoplysninger og 

andre oplysninger til belysning af behovet, i samarbejde med ansøger. Derefter kan der træffes afgørelse 

om borger er omfattet af målgruppen. 

Det er vigtigt for sagsbehandlingen, at ansøger medvirker til korrekt belysning af sagen.  

Til sidst afklarer sagsbehandler, om ansøgeren skønnes at være berettiget til dækning af nødvendige 

merudgifter, jf. § 41.  

Det er sagsbehandler der belyser sagen og træffer afgørelse.  



Opfølgning 
Der vil løbende ske opfølgning i sagen, dog mindst én gang årligt. 

Ophør  
Borgere der modtager merudgiftsydelse, har pligt til at oplyse kommunen hvis borgers forhold ændrer sig, 

således at borgers merudgifter bliver mindre.  

Borger har pligt til at oplyse kommunen, hvis borger har planer om at fraflytte kommunen. 

Merudgiftsydelse stopper automatisk, når borger fraflytter kommunen.  

Bevillingen ophører automatisk fra det 18 år.  

Særlige forhold 
Bestemmelsen er subsidiær, således den kun kan benyttes hvis ikke behovet kan dækkes af andre 

bestemmelser.  

Godkendt, den 7. juni 2022.  

 

 

 


