Merudgifter
Kvalitetsstandarder

Handicap og Psykiatri

Denne kvalitetsstandard gælder for bestemmelsen om
dækning af merudgifter inden for Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den indeholder information til
dig som borger om hvem, der kan modtage merudgifter og under hvilke forudsætninger.
Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i lov om social
service. Det er Byrådet i Favrskov Kommune, som
beslutter kommunens kvalitetsstandarder.

Mest muligt i eget liv
Visionen for Handicap og Psykiatri er, at du som borger skal
være ‘Mest muligt i eget liv’. Hjælp til dækning af merudgifter sigter mod at give dig kompensation for de udgifter, der
følger af din funktionsnedsættelse. Du har mulighed for selv
at tilrettelægge, hvordan dine behov bedst kan dækkes.

• modtager af førtidspension efter pensionsloven.
• modtager af førtidspension efter reglerne fra før
2003, hvis pensionen er gjort hvilende eller du samtidig modtager kontant tilskud SEL, § 95 eller BPA efter
§ 96.
Den nedsatte funktionsevne skal have konsekvenser for
dig af indgribende karakter i din daglige tilværelse og
medføre, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Langvarig og indgribende
Ved langvarige lidelser forstås, at der ikke inden for en
overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af funktionsnedsættelsen. En langvarig lidelse kan for eksempel
være sklerose.
Det er dog ikke nok at have fået stillet diagnosen sklerose for at kunne få dækket merudgifter. Lidelsen skal
vurderes ud fra indvirkningen på din dagligdag. Lidelsen
vil være indgribende for dig, hvis du pga. denne ikke
selv kan klare den daglige husholdning, den personlige
pleje og eventuelt ikke kan bruge offentlige transportmidler. Der vil altid skulle ske en konkret vurdering af dit
funktionsniveau.
Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger
Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger betyder, at du
for eksempel ofte får hjælp i form af
- bevilgede hjælpemidler
- praktisk hjælp i hjemmet
- hjælp til personlig pleje
- støtte i forskellige sammenhænge.

Formål med indsatsen
Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde
kompensation til dig, hvis du har en varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en
konsekvens af funktionsnedsættelsen.
Formålet er også at medvirke til, at du og din familie
kan leve et almindeligt liv på samme måde som andre
uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme
livssituation. Det sker ved at sikre, at du kan få dækket de
nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få
dagligdagen til at fungere.

Hvem kan modtage støtte
Du skal være:
• mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
• over folkepensionsalderen og have opsat udbetalingen
af folkepension efter § 15 a i lov om social pension.
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Det er altid en konkret vurdering i den enkelte situation,
om der ofte er sat ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Sandsynliggjorte merudgifter som kan indgå
i støtten
Merudgiften skal være en nødvendig følge af din nedsatte funktionsevne. Det vil sige, at de udgifter, du kan
få dækket, er udgifter ved den daglige livsførelse, som
borgere uden handicap på samme alder og i samme
livssituation ikke har.
Støtten ydes på baggrund af en samlet helhedsvurdering af oplysningerne om din funktionsnedsættelse og
livssituation.
Eksempler på sandsynliggjorte merudgifter
• Kost og diætpræparater
• Medicinudgifter (til den del af udgiften, som ikke kan
dækkes efter f.eks. sundhedsloven eller fra Sygeforsikringen Danmark eller andre private sygeforsikringer/-ordninger)

• Befordring
• Beklædning
• Håndsrækninger

Sagsbehandlingstid
Byrådet i Favrskov Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 1 måned for ansøgning om dækning af merudgifter.

• Forsikringer.
Udmåling og beregning
Udmåling af tilskuddet sker på grundlag af dine sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter.
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.

Opfølgning
Favrskov Kommune har pligt til løbende at følge de enkelte
sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.
Du kan få foretaget en genberegning inden for en periode
på et år regnet fra seneste fastsættelse af tilskuddet, hvis
der efterfølgende er sket stigninger i de sandsynliggjorte
eller dokumenterede merudgifter, som ligger til grund for
den tidligere beregning.
Godkendt af Byrådet 28. august 2018

Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned,
hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet
1.501 kr.–2.500 kr. om måneden.
Såfremt du kan dokumentere merudgifter på over
2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.
Ovenstående beløb er 2018 satser og reguleres en
gang årligt med satsreguleringsprocenten.

Afgrænsning over for andre bestemmelser i
serviceloven
Hvis dine merudgifter kan dækkes efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning, skal disse bestemmelser
anvendes, førend det vurderes, om du kan få dækket
merudgifterne efter servicelovens §100.

Henvendelse
Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at
få dækket merudgifter eller ønsker at søge, skal du
kontakte:
Handicap- og Psykiatrirådgivningen
Hovvej 76
8370 Hadsten
Telefon: 89 64 10 10
socialindsats@favrskov.dk
Ansøger du om dækning af merudgifter vil en rådgiver i
Handicap- og Psykiatrirådgivningen kontakte dig for at
få samtykke til at indhente relevante helbredsmæssige
oplysninger. Rådgiveren vil sammen med dig beskrive
din funktionsevne for at kunne afklare, om du er omfattet af målgruppen for merudgifter. Afklaringen sker ved
anvendelse af et samtaleskema, som sendes til dig før
samtalen, så du har mulighed for at forberede dig.
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Lovgrundlag:
Loven 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.

