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MERUDGIFT

BEMÆRKNINGER

GENELLE FORHOLD
Generelt gælder det for udmålingen af nødvendige merudgiftsydelser, at det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal lægges til grund for udmålingen.
Principafgørelse 232-10
Endvidere gælder det altid, at nødvendige merudgiftsydelser ydes subsidiært i forhold til andre
lovgivninger og paragraffer i serviceloven.
Merudgifter ved den daglige livsførelse ydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen
med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når udgiften er en følge af den nedsatte
funktionsevne.
Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til personer med varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.
Formålet er endvidere at medvirke til, at personer med en varig nedsat funktionsevne, og deres
familier, kan have en tilværelse, der er sammenlignelig med andre borgere uden funktionsnedsættelse, på samme alder og i samme livssituation.
Der vil, ved udmålingen af ydelsen, altid være tale om en konkret individuel vurdering i det enkelte
tilfælde. For at ydelsen kan tildeles, skal der være tale om en merudgift, den skal være nødvendig, og den skal være en følge af funktionsnedsættelsen. Det er sagsbehandleren der skal godtgøre om udgiften er nødvendig, og borgeren skal sandsynliggøre udgiften.
BEFORDRING
Kørsel til behandling

Kørsel efter sundhedsloven og regioners regler om transport til
sygehus, speciallæge mv. skal anvendes forud for nedenstående.
A. Der ydes fuld støtte til transport med offentligt transportmiddel.
Principafgørelse 166-10
B. Hvis borger benytter egen bil, ydes kilometertakst efter statens
lave kørselstakster.
C. Hvis borger ikke har egen bil og ikke har mulighed for at benytte offentligt transportmiddel, ydes udgift til kørsel med taxa.
Principafgørelse 100-10 og 53-11
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Kørsel til arbejde/ uddannel- Ydelsen ydes subsidiært i forhold til ligningslovens § 9 om fradrag
se
for udgift ved kørsel til arbejde.
A. Hvis borger har kassebil eller MPV-bil, og det må antages, at
vedkommende måtte have haft bil, også uden sit handicap,
ydes difference vedr. forsikring og benzin i forhold til almindelig
bil efter kilometer opgørelse.
Principafgørelse C-4-06
B. Hvis borger ikke antages at ville have haft bil, ydes statens
laveste kørselstakst pr. kilometer fratrukket udgift til offentlig
transport ved netkort eller lignende.
Kørsel til fritid

A. Hvis borger må antages at have haft bil også uden handicap,
ydes difference vedr. forsikring og benzin i forhold til alm. bil efter kilometer opgørelse.
Principafgørelse C-31-06
B. Hvis borger ikke antages at ville have haft bil, ydes statens
laveste kørselstakst fratrukket udgift til netkort eller lignende.
Som udgangspunkt yders der kørsel til:
• 1 fritidsaktivitet i nærområdet 1-2 gange ugentlig.
• aktiviteter uden for nærområdet efter en individuel vurdering.
• familie og venner i nærområdet 1 gang om ugen.
• familie og venner udenfor nærområdet 4 gange om året.

Reparation af bil

Til borgere, der ikke antages at ville have haft bil, ydes tilskud til
nødvendige reparationer efter forud fremsendt overslag fra autoriseret værksted.
Hvis borger modtager statens laveste kørselstakst, ydes udgift
til større reparationer, men ikke til alm. service, dæk osv.

Udgifter i forbindelse med
bevilget handicapbil

Der ydes ikke merudgiftsydelse til:
• Afdrag
• Udligningsafgift på dieselbil
• Grønne afgifter
• Reparation af handicapindretninger i bilen (ydes som
hjælpemiddel efter § 112).
Der ydes udelukkende ydelser til den biltype, som borgeren allerede er bevilget.

BEKLÆDNING
Ekstraordinært slid på tøj og
sko

Der ydes merudgiftsydelse til ekstra tøj og sko, hvis dette slides
udover det sædvanlige som følge af handicappet, på grund af
hjælpemiddel eller lignende.
Der tages udgangspunkt i, hvad der er bedst og billigst.
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Ekstra beklædning

Kan ydes, hvis borgeren har større forbrug fx på grund af særlig
mange tøjskift og lignende på grund af handicappet.

Ekstraudgifter til tøjvask

Hvis handicappet medfører, at beklædning, sengetøj og lignende
bliver ekstraordinært hurtigt snavset og derfor skal vaskes hyppigere.

BOLIGUDGIFTER
Indskud i lejebolig / husleje

Hvis flytning til handicapegnet bolig er påkrævet på grund af
borgerens handicap, kan indskuddet i den nye bolig ydes som
merudgiftsydelse.
Hvis flytning til bofællesskab er påkrævet, og borgeren ikke er i
stand til at betale huslejen grundet lavt forsørgelsesgrundlag (fx
kontanthjælp), kan der ydes tilskud til huslejen. Når tilskuddet
skal fastsattes, lægges der et budget for borgeren.

Udgifter til flytning

Hvis flytningen er påkrævet på grund af den nedsatte funktionsevne/ handicappet, kan udgifter i forbindelse med flytningen
ydes som merudgiftsydelse. Der skal dog først søges efter anden lovgivning – boligstøtteloven.
Principafgørelse C-53-05 og 192-09

Elforbrug til hjælpemidler
f.eks. kørestol og seng

Udgifter til ekstra el til hjælpemidler kan ikke ydes som merudgift, da der er tale om en almindelig driftsudgift, som er reguleret
i hjælpemiddelbekendtgørelsen. Undtagen dog hvis der er tale
om en uforholdsvis stor udgift for borgeren.
Principafgørelse 131-10 og 225-11

HÅNDSRÆKNINGER
Hovedregel:
Der vil altid være tale om en konkret individuel vurdering i det enkelte tilfælde.
Håndsrækninger kan ikke bevilges, hvis der er en rask ægtefælle/samlever eller større børn i husstanden. Større børn forventes at kunne hjælpe til i hjemmet, men kun i en sådan grad, som man
normalt forventer børn hjælper til.
Principafgørelse C-1-05
Udgiften til aflønning i forbindelse med håndsrækninger opgøres efter anslået timetal med en
timeløn svarende til en uuddannet medhjælper på FOA’s løntrin 11. Der kan også ydes håndsrækninger uden der er en lønudgift.
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Rengøring

Der ydes ikke merudgiftsydelse til rengøring.
Der kan ansøges om hjælp til rengøring efter servicelovens § 83
om personlig og praktisk bistand.
Undtagelse:
Principafgørelse C-1-05

Vinduespudsning

Der kan ydes vinduespudsning op til 2 gange årligt.

Græsslåning

Der kan ydes merudgiftsydelse til græsslåning op til 1 gang hver
14. dag i perioden 1. maj – 15. oktober.

Hækkeklipning

Der kan ydes hækkeklipning op til 2 gange årligt.

Øvrige daglige og
nødvendige håndsrækninger

Der ydes efter en konkret vurdering hjælp til små – reparationer,
praktisk hjælp i forhold til evt. børn, opsætning af billeder, skift af
elpærer, gave- og tøjindkøb og lignende.

Udgift til håndværkere

Ved nødvendigt håndværkerarbejde ydes merudgiftsydelse til
aflønning af håndværkeren, men ikke til materialer.
Principafgørelse C-15-05 og C-19-07

KOST OG DIÆTPRÆPARATER
Diætkost ved diabetes, føMerudgiftsydelsen beregnes på baggrund af offentliggjorte
devareallergi og lignende
takster fra Diabetes- og Cøliakiforeningen m.fl.
Der er som udgangspunkt ikke helbredsmæssige behov for at
indtage specialvarer.
Principafgørelse 46-14
Druesukker / juice - diabetes

Gives kun hvis borger oplyser, at der anvendes druesukker /
juice,
Principafgørelse 102-10 og 103-10

KURSER
Deltagelse i kurser der er
rettet mod borgerens handicap

Der kan ydes merudgiftsydelse til borgerens samt til evt. børn og
ægtefælles deltagelse i handicaprettede kurser. Udgiften dækker
fx rejseudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter.
Principafgørelse 226-11 og 81-10
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MEDICIN
Egenbetaling til lægeordineret medicin, der er en følge
af lidelsen/handicappet

Der kan ydes merudgiftsydelse til den del af egenbetalingen, der
ikke dækkes efter sundhedslovens regler, til lægeordineret medicin, som er en følge af borgerens handicap.
Eventuel mulighed for kronikertilskud og individuelt tilskud efter
sundhedsloven skal undersøges forud for bevilling af merudgiftsydelse.
Hvis en borger skal have originalpræparat, eller hvis der ikke
ydes sygesikringstilskud til et præparat, skal egen læge søge
Lægemiddelstyrelsen om tilskud.
Principafgørelse 112-11 og 113-11

VARMEUDGIFTER
Ekstra varmeudgifter

Der kan ydes ekstra varmeudgifter, når det efter en lægefaglig
vurdering er påkrævet på grund af det handicap, som borgeren
søger merudgiftsydelse for.
Der kan som udgangspunkt kun ydes ekstra varmeudgift til det
rum, hvor det er påkrævet at have ekstra varme pga. længerevarende afklædning fx badeværelse eller soveværelse.
Principafgørelse 30-10 og C-5-05

DIVERSE
Fornyelse af kørekort

Der kan ydes merudgifter i forbindelse med krav om fornyelse af
kørekort hvert eller hvert andet år i forbindelse med diabetes.
Det er kun lægeerklæringen der dækkes.
Principafgørelse 68-13 og C-23-06

Kontingenter

I forbindelse med sportsudøvelse og lignende kan merudgiften
ved medlemskabet i forhold til medlemskab i foreninger med
sammenlignelig sport dækkes. Udgifter til udstyr kan i visse tilfælde også dækkes.
Principafgørelse 58-13
Der ydes ikke tilskud til medlemskab af foreninger, fx
handicapforeninger, interesseorganisationer og lignende.
Principafgørelse 50-09 og C-3-08
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