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Hvem har ansvaret 

• forældre har ansvar for deres børn under 18 år både 
økonomisk, praktisk, omsorgsmæssigt m.v. 

• kommunen har pligt til at yde råd og vejledning og anden 
støtte, når der er behov for det 

– hvis forældrenes forældreevne ikke slår til 

– hvis barnet har særlige vanskeligheder, der medfører et 
støttebehov for barn eller forældre 

• Det er kommunen, der har ansvar for at  

– udrede barnets funktionsevne og vanskeligheder 

– udrede barnets og forældrenes støttebehov 

– vælge den rette indsats 

– inddrage forældrene og barnet / den unge 
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Merudgifter, Servicelovens § 41 

Målgruppe 
• forældre, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 

18 år med handicap eller kronisk lidelse 

Formål 
• at dække de udgifter, familien ikke ville have haft 

• at familien skal leve så normalt som muligt 

• at støtte familien, så barnet kan bo hjemme 

Betingelser 
• betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende 

kronisk eller indgribende langvarig lidelse 

• nødvendige sandsynliggjorte merudgifter som følge af 
handicap/kronisk lidelse 

• at merudgifterne overstiger 4.524 kr. årligt (2014 tal) 
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Hvem er omfattet 

 

• Diagnoser giver i sig selv ikke adgang til støtte 

• Det er konsekvenserne af sygdommen eller 
funktionsnedsættelsen, der kan give adgang til støtte 

• Lidelsen skal have alvorlige følger for den daglige 
tilværelse 

• Hvis lidelsen vurderes at være varig og indgribende, kan 
barnet blive omfattet af bestemmelserne, og forældrene 
kan få dækket merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, få 
aflastning og andet, der er behov for 
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Hvem vurderer, om barnet er omfattet 

• Kommunen indhenter relevante oplysninger fra forældre, 
læge m.v. og foretager en vurdering af, om lidelsen er 
varig, og om den er indgribende i det daglige 

• Man ser på den objektive beskrivelse af lidelsen og på, 
hvilke konsekvenser, det har for barnets mulighed for – 
som andre børn at deltage i dagtilbud og skole, i forhold 
til fritid og venner, hjemme hos familien m.v. 

• Vurderingen skal foretage uafhængigt af den løbende 
behandling! 

Til overvejelse 

• Er børn med MCADD omfattet 

© Copyright 2014 Inge Louv 5 



Hvad er en merudgift 

• merudgifter er udgifter, som familien ikke ville have haft, 
hvis barnet ikke havde handicap / lidelse 

• merudgiften skal være en forsørgelsesudgift  

• merudgiften skal være nødvendig 

• forældrene skal selv sandsynliggøre udgiftens størrelse 

• udgiften er en følge af barnets handicap / lidelse 
(dokumenteres lægeligt eller andet) 

Til overvejelse 

• Hvilke merudgifter kan man have som følge af MCADD 
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Udmåling, afgørelse og iværksættelse 

 

• afgørelse træffes på baggrund af et oplysningsgrundlag 

• oplysningsgrundlaget skabes i dialog med forældrene 

• forældrene skal sandsynliggøre deres merudgifter 

• ydelsen udmåles på baggrund af et overslag over de 
samlede sandsynliggjorte nødvendige merudgifter det 
kommende år 

• beløbet rundes op eller ned til nærmest delelige med 377 
svarende til 1/8 merudgiftsydelse på 3.016 kr. 

• den beregnede ydelse sættes i betaling 
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Beregningsmetoden  

• I 2014 er minimumsbeløbet på 4.524 kr. årligt 
• 1 standardbeløb = 2.016 kr., udbetales i ottendedele  
• 1/8 standardbeløb = 377 kr. og 1/12 af min. beløbet = 377 kr. 
 
Eksempel på beregning: 
• lægeordineret særlig kost     300 kr.  
• befordring 100 km. X 2,10 kr.          210 kr. 
• månedlige merudgifter                       510 kr. 
 
• Beløbet afrundes til nærmest delelige med 377  

510 : 377 = 1,3 rundes ned til 1 
     1 x 377 = til udbetaling pr. måned                377 kr. 

Der er ændringer af beregningsmetoden på vej  
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Enkeltudgift  

 

 

• Der kan udbetales enkeltstående merudgift uden 
regulering i den månedlige ydelse 

• Det kan f.eks. Være en stor udgift til et kursus, udgifter til 
kost under barnets indlæggelse eller andet 
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Udbetaling / betaling 

• dækning af merudgifter ydes som et kontant tilskud  

• kommunen kan dog aftale med forældrene, at ydelsen 
afregnes direkte med en leverandør – disse beløb 
modregnes i det månedlige tilskud 

• en enkeltydelse kan udbetales uden regulering af det 
månedlige beløb, hvis familien i forvejen modtager 
dækning af merudgifter  

• merudgiftsydelse er en løbende ydelse, der kun kan 
ændres eller stoppes, hvis der træffes en afgørelse 

• merudgiftsydelsen satsreguleres 1.januar hvert år med 
satsreguleringsprocenten 
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Betingelser for § 42,  
tabt arbejdsfortjeneste 

• Samme som for § 41 men yderligere: 

– at det er nødvendigt, at barnet passes i hjemmet, og 
det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, 
der passer 

– at forælderen har mange opgaver i relation til barnets 
funktionsnedsættelse i forbindelse med pasning og 
pleje af barnet 

– det skal beskrives, hvad timerne skal bruges til 

Til overvejelse 

• I hvilke situationer kan tabt arbejdsfortjeneste være 
relevant for forældre til børn med MCADD 
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Arbejdstid og løn 

 

 

• Forsørgeren skal 

– helt eller delvis være ophørt med beskæftigelse og 

– have et indtægtstab ved at passe barnet 

• også selvstændige skal dokumentere arbejdsophør og 
indtægtstab 

 

© Copyright 2014 Inge Louv 12 



Ydelsesloft § 42  

 

• ydelsesloftet er indført 1.1.2011 

• er siden blevet hævet og satsreguleres nu hvert år 

• i 2014 er ydelsesloftet 28.443 kr. 

• forældre, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 
2010, fortsætter på de gamle regler for samme barn og 
samme handicap 

• ved nyt barn eller nyt handicap/lidelse, overgår man på 
de nye regler 
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Beregning § 42 

• der tages udgangspunkt i den aktuelle indtægt første 
gang, man beregner – herefter satsreguleres hvert år 
d.1.januar 

• sparede udgifter fratrækkes før udbetaling 

• hvis ansøgerens  bruttoindkomst forud for overgangen til 
tabt arbejdsfortjeneste, er lavere end ydelsesloftet, 
påvirkes modtageren ikke af loftet 

• hvis ansøgerens bruttoindtægt ligger over loftet, påvirkes 
det fuldt ud, hvis der bevilges fuld tabt arbejdsfortjeneste 
og gradueret i forhold til indtægt, hvis der bevilges delvis 
tabt arbejdsfortjeneste 
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Løbende ydelser 

 

 

• Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er løbende 
ydelser, der kun kan ændres eller ophøre, når der træffes 
en afgørelse på baggrund af et oplysningsgrundlag  

 

• Tabt arbejdsfortjeneste kan dog ophøre, hvis der på 
forhånd er indgået aftale om ophør 
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Afvikling og supplerende ydelse  
servicelovens § 42 og § 43 

• Afviklingsperiode, § 42 

– tabt arbejdsfortjeneste udbetales i 3 måneder efter 
udgangen af den måned, hvor betingelserne for at 
modtage hjælpen er bortfaldet medmindre der på 
forhånd er aftalt en bestemt periode  

• Særlig supplerende ydelse, § 43 

– hvis en person, der modtager tabt arbejdsfortjeneste 
bliver ledig fra sit deltidsjob,  udbetales en særlig 
supplerende ydelse svarende til dagpenge i op til 3 
måneder efter udgangen af den måned, hvor 
ledigheden indtræffer, hvis pågældende opfylder 
betingelserne 
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Aflastning efter serviceloven 

 
 
 

• når forældrene og søskende har behov for aflastning 
– § 84 stk.1 
– afløsning i eller aflastning udenfor hjemmet 

 
Til overvejelse 
• Hvornår kan aflastning være relevant 
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Opsamling  

 

• Det beror på en konkret individuel vurdering 

– om forældre og barn opfylder betingelserne for 
dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

– hvilke merudgifter, der anses for nødvendige 

– hvornår tabt arbejdsfortjeneste er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt 

– hvornår ydelsen skal ændres eller ophøre 
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Tak for i dag! 
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