Kvalitetsstandard for merudgifter – Servicelovens § 100

Kvalitetsstandard
Ydelsens
lovgrundlag

§ 100 - Merudgifter
 Lov om Social Service § 100
”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige
merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det
fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social
pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til
personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der
efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af
folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en
konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes
efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.
Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de
sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til
individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de
sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.408 kr. pr. år
svarende til 534 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb
på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i
intervallet 534 kr.-1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på
2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i
intervallet 1.501 kr.-2.500 kr. om måneden. Kan borgeren
dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes
tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.
Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse
regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne
herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for
merudgiftsydelsen.
Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er
ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de
tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret
personlig assistance efter § 96”.
 Bekendtgørelse nr. 1248 af 13/11/2017 om nødvendige
merudgifter ved den daglige livsførelse
 Bekendtgørelse nr. 39 af 20/01/2012 om vurdering af nedsat
funktionsevne
 Vejledning nr. 10280 af 14/12/2017 om nødvendige merudgifter

Behov der dækkes
af ydelsen

Servicelovens § 100 yder kompensation til personer med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, som har nødvendige merudgifter ved
den daglige livsførelse som en direkte følge af deres nedsatte
funktionsniveau.
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Formål med ydelsen

Formålet med ydelsen er:
 at yde kompensation for nødvendige merudgifter til borgere med
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 at medvirke til at borgere med varigt nedsat funktionsevne og
deres familier kan have en tilværelse, der er sammenlignelig med
andre borgere på samme alder og i samme livssituation, uden en
funktionsnedsættelse

Følgende indgår i
ydelsen

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den
daglige livsførelse. Det gælder for alle nødvendige merudgifter, at det er
udgifter, som skyldes borgernes funktionsnedsættelse.
Borgeren skal kunne sandsynliggøre, at vedkommende enten ikke ville
have haft udgiften, eller ville have haft en mindre udgift, hvis borgeren ikke
havde sin funktionsnedsættelse. På baggrund heraf foretager kommunen
en vurdering af borgerens udgifter set i forhold til personer uden
funktionsnedsættelse, på samme alder og i samme livssituation.
Der kan være tale om mange forskellige typer af merudgifter, som
borgeren har på grund af sin nedsatte funktionsevne. Eksempler på
merudgifter, der kan være omfattet er:
 Medicin
 Kørsel i forbindelse med fritidsaktiviteter og enkelte former for
behandling
 Håndsrækninger
 Forhøjede boligudgifter
 Særlige kurser
 Ekstra tøjvask
Det kan både være enkeltstående udgifter og løbende udgifter.
Det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden
lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

Følgende indgår
ikke i ydelsen

Ydelser, der kan søges efter andre regler i Serviceloven eller anden
lovgivning (f.eks. Aktivloven, Boligstøtteloven m.fl.) kan som hovedregel
ikke søges dækket som merudgifter. Samtidig kan udgifter, der tilhører
andre sektorer, f.eks. sundhedssektoren, ikke dækkes som merudgifter.
Eksempler herpå kan være:








Praktisk og personlig bistand (hjemmehjælp)
Ledsagelse eller anden personstøtte (socialpædagogisk)
Hjælpemidler (alle)
Udgifter der følger af at bruge et hjælpemiddel (driftsudgifter)
Behandling, f.eks. fodterapi, tandpleje, fysioterapi, m.v.
Behandlingsredskaber, f.eks. sonderemedier eller TENSapparatur
Handicapvenligt udstyr for studerende
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Hvem kan modtage
hjælpen

Målgruppen for dækning af merudgifter er borgere med fysiske eller
psykiske funktionsnedsættelser, der har nødvendige merudgifter, som
følge af deres nedsatte funktionsevne. Den nedsatte funktionsevne skal
være varig. Derudover skal konsekvenserne af funktionsnedsættelsen
være af indgribende karakter for borgernes daglige tilværelse og medføre
at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Borgere med sindslidelser hører ikke med til målgruppen for merudgifter.
Det samme gælder borgere med sociale problemer.
Borgerne skal være:
 mellem 18 år og folkepensionsalderen eller
 have udsat/opsagt deres folkepension eller
 modtage invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Borgere der modtager førtidspension efter Lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, kan ikke få
merudgiftsydelse, med mindre de får kontant tilskud jf. Servicelovens § 95
eller Borgerstyret Personlig Assistance jf. Servicelovens § 96.
Borgere kan få dækket nødvendige merudgifter uanset boform, dvs. også
selvom borgeren f.eks. bor i et bofællesskab eller i botilbud.
Borgernes indkomst har ingen betydning for, om de kan modtage tilskud til
merudgifter. Tilskuddet er samtidig skattefrit og uafhængigt af
formueforhold.
VUM: I temavurderingen lægges der ved bevilling af merudgiftsydelse
særligt vægt på temaerne ”fysisk funktionsnedsættelse” og/eller ”psykisk
funktionsnedsættelse”. Målgruppen vil typisk være borgere med svære
problemer (VUM-kategori 3) eller, fuldstændige problemer (VUM-kategori
4) og i enkelte tilfælde moderate problemer (VUM-kategori 2). I forhold til
den samlede vurdering vil målgruppen typisk være borgere med moderate
problemer (VUM-kategori C), svære problemer (VUM-kategori D) eller
fuldstændige problemer (VUM-kategori E). (se. evt. beskrivelsen af
VoksenUdredningsMetode s. 3).
Eksempler på borgere med fysiske funktionsnedsættelser indenfor
målgruppen er:
 borgere med hørenedsættelse
 Borgere med nedsat syn
 Borgere med mobilitetsnedsættelse som ved rygmarvsskader og
arm/benamputerede
 Borgere med diverse gigtlidelser
 Borgere med diskusprolaps og andre svære ryglidelser
 Borgere med deformiteter/anden særlig legemsbygning
Eksempler på borgere med psykiske funktionsnedsættelser inden for
målgruppen er:
 Borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade
 Borgere med demens
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Borgere med udviklingsforstyrrelser som ved Cerebral Parese,
Downs Syndrom og Infantil Autisme

Borgere med bestemte lidelser, der nødvendiggør, at de følger en særlig
lægeordineret diæt, f.eks. PKU, eller lidelser der nødvendiggør, at de
følger en særlig, livsnødvendig medicinering f.eks. Diabetes type 1, er
automatisk omfattet af personkredsen for merudgifter. Dette er de
upåagtet, at deres funktionsevne i dagligdagen ikke er nedsat. Grunden til
dette er, at de ved ophør med den lægeordinerede behandling vil være
akut livstruet eller i umiddelbar risiko for væsentlig og varigt nedsat
funktionsevne. Dette gælder også, hvis der er tale om en anden form for
behandlingsforløb end medicinsk behandling, hvis den konkrete
behandling kan sidestilles med medicinsk behandling.
Det er en betingelse for at være omfattet af målgruppen for merudgifter, at
der ofte sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Det kan
f.eks. være praktisk eller personlig bistand (hjemmehjælp), anden
personstøtte som ledsageordning eller socialpædagogisk støtte,
hjælpemidler, borgerstyret personlig assistance, fleksjob eller
førtidspension, medicin eller anden behandling som fysioterapi.
Ydelsens omfang

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte
merudgifter udgør minimum 6.408 kr. årligt (sats for 2018).
Kommunen skal vurdere hvorvidt udgifterne er afledt af borgernes
nedsatte funktionsevne og dermed kan godkendes som merudgift.
Kommunen skal i samarbejde med den enkelte borger lave et overslag
over det kommende års skønnede merudgifter. På baggrund af de
sandsynliggjorte merudgifter udmåles der en månedlig merudgiftsydelse
efter følgende regler:
-

Er dine sandsynliggjorte merudgifter på 524 – 1500 kr. månedligt
udgør tilskuddet et standardbeløb på 1000 kr.
Er dine sandsynliggjorte merudgifter på 1501-2500 kr. månedligt
udgør tilskuddet et standardbeløb på 2000 kr.
Overstiger de godkendte merudgifter 2500 kr. månedligt skal
tilskuddet svare til de faktiske merudgifter

Hvis borgeren efterfølgende får en enkeltstående merudgift, kan
vedkommende søge kommunen om dækning heraf.
Det månedlige tilskud ydes som udgangspunkt som en kontantydelse.
Visse ydelser kan dog i særlige tilfælde aftales som naturalieydelser (fx
taxabevilling eller medicinbevilling).
Tilskuddet er skattefrit.
Ved udmåling af ydelsen vil der altid være tale om en konkret individuel
vurdering.
Visitering til ydelsen

Det er borgeren der ansøger kommunen om tilskud til dækning af
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merudgifter.
Det er borgeren der skal sandsynliggøre udgiften. Derefter foretager
Hvidovre kommune en vurdering af borgerens udgifter set i forhold til
personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme
livssituation.
Hvem leverer
ydelsen
Iværksættelse og
ophør af ydelse

Det er Hvidovre kommune der leverer kontantydelsen.
Når borgeren har fået bevilliget merudgiftsydelse, opstarter
kontantydelsen.
Hvis borgeren ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen
af merudgiftsydelsen. Ydelsen stopper måneden efter det konstateres, at
borgeren ikke længere er berettiget til ydelsen.

Hvordan følges
ydelsen op

Der følges op én gang årligt.
Borgeren har dog altid pligt til at gøre kommunen opmærksom på
ændringer i helbredsforhold eller merudgifter, som har betydning for den
bevilligede merudgiftsydelse.
Såfremt borgeren oplyser om lavere merudgifter vil der skulle fastsættes
en ny løbende ydelse i overensstemmelse hermed.
Såfremt borgeren oplyser om højere merudgifter vil der ved den årlige
opfølgning fastsættes et nyt beløb med tilbagevirkende kraft.

Betaling

Borgeren får udbetalt beløbet som en løbende ydelse.

Særlige
bemærkninger
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