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Kvalitetsstandard:     Dækning af merudgifter til børn og unge (SEL §41) 

Målgruppe 

 

 
Målgruppe: 
 
Barn under 18 år med: 

1. Betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller 

2. Indgribende kronisk eller langvarig lidelse 
 
 
Betingelser for at være omfattet af målgruppen: 
 
Betydelig: 

- Lidelsen skal være af indgribende karakter i den daglige 
tilværelse 

- Lidelsens art eller omfang er ikke afgørende, men derimod 
følgerne af den nedsatte funktion 

- Det er den samlede vurdering af funktionsevnenedsættel-
sen ift. den daglige tilværelse, der er afgørende  

 
Varig: 

- Der skal ikke inden for en overskuelig fremtid være udsigt 
til bedring i de helbredsmæssige forhold 

- Der skal i lang tid fremover være behov for kompensation 
for følgerne af funktionsnedsættelsen 

 
Indgribende kronisk: 

- Lidelsen skal have alvorlige følger i den daglige tilværelse 
- Lidelsen vil vare i flere år (barnealderen ud) 

 
Langvarig lidelse: 

- Lidelsen behøver ikke at være uhelbredelig 
- Skønnes at vare 1 år eller mere 

 
 

Personkreds  

(modtager af ydelsen) 

 
Personer, der forsørger et barn under 18 år i hjemmet. 
 
Omfattede: 

- Forældremyndighedsindehaver 
- Biologiske forældre uden forældremyndighed – og forældre 

med bopæl uden for kommunen 
- Pårørende, der faktisk forsøger barnet i hjemmet  

 
Ikke omfattede: 

- Plejefamilier, hvor barnet er anbragt, som modtager ple-
jevederlag. 
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Betingelser for dækning af 

merudgifter 

 

 
Der kan bevilges dækning af nødvendige merudgifter ved 
forsørgelse af børn og unge under 18 år i hjemmet, når følgende 
kriterier er opfyldt: 
 

- Der skal være tale om nødvendige merudgifter, der er en 
konsekvens af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan 
dækkes efter anden lovgivning ej heller efter andre be-
stemmelser i Serviceloven, jfr. Servicelovens § 41, stk. 1. 
 

- Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynlig-
gjorte merudgifter, jfr. Servicelovens § 41, stk. 2. 

 
- Udgiften skal overstige bagatelgrænsen på kr. 4.848 (2018) 

om året og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er dele-
ligt med 100, jfr. Servicelovens § 41, stk. 3. 

 
 

Formål 

 

 
Det overordnede formål med ydelsen er, at forsørgere af børn og 
unge under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne kan få kompensation for de merudgifter, de har som 
følge af deres barns funktionsnedsættelse. 

 

Afgørelse 

 

 

Afgørelsen er skriftlig og indeholder begrundelse, lovgrundlag og 

klagevejledning. 

Dækning af merudgiften 

 

Der udbetales et beløb til dækning af familiens samlede nødven-

dige merudgifter forbundet med barnets/den unges funktionsned-

sættelse.  

Familiens merudgifter kan være løbende eller enkeltstående. 
 
Såfremt en familie har flere børn, der tilhører målgruppen efter 
servicelovens § 41, er det de samlede merudgifter for disse børn, 
der lægges til grund for beregningen. 
 

Kvalitetskrav 

 

Som hovedregel er sagsbehandlingsfristen 6 uger fra modtagelse 

af ansøgning. 

Hvis den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil an-
søgeren få besked derom. 

 

Opfølgning Mindst én gang årligt sker der opfølgning på, om de udmålte 
merudgifter dækker familiens aktuelle behov, eller om der skal 
ske en regulering.  
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Er det ved afgørelsestidspunktet vanskeligt for en familie med fx 
et ny-diagnosticeret barn at sandsynliggøre sine nødvendige mer-
udgifter et helt år frem, vil der ske hyppigere opfølgning i starten. 
 
Familien bør ved opfølgning kunne sandsynliggøre eller dokumen-
tere deres væsentligste merudgifter, da det vil gøre udmålingen 
af den næste periodes dækning af merudgifter nemmere. 
 

Klage og ankemuligheder 

 

Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen og sendes til 
Myndighedsafdelingen, hvorefter den revurderes inden for 4 uger. 
Ved fastholdelse eller delvis fastholdelse af først trufne afgørelse 
videresendes afgørelsen til Ankestyrelsen. 

 

Lovgrundlag  

 

 
Servicelovens § 41.  
Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgif-
ter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgri-
bende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at mer-
udgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke 
kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lov-
givning.  
 
Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynlig-
gjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til in-
dividuel 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 kommunalbestyrel-
sens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.  
 
Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale for-
hold kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke 
udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor. 

 

Kontaktinformationer 

 

 

Myndigheds- og visitationsafdelingen 

Torvet 3 

8500 Grenaa 

Tlf.: 89 59 10 00  
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Mail: norddjurs@norddjurs.dk 

Informationer om åbningstider kan fås på www.norddjurs.dk eller 

på Norddjurs Kommunes hovednummer. 

Vigtig information  

 

Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. september 2018 
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