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Merudgifter – formål, målgruppe/personkreds, og 
betingelser  
Reglerne om dækning af nødvendige merudgifter i servicelovens § 41 giver hjemmel til at dække de udgifter 
ved forsørgelsen, som familien ikke ville have haft, hvis barnet eller den unge ikke havde haft en nedsat 
funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse (i det følgende: funktionsnedsættelse). Familien skal selv 
afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, familier i almindelighed normalt ville have afholdt, 
såfremt barnet ikke havde en funktionsnedsættelse. 

Formålet med merudgiftsydelsen 

Formålet med bestemmelsen om dækning af merudgifter er at medvirke til; 

- At børn/unge med funktionsnedsættelse kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på 
institution eller lignende, såfremt hensynet til barnets bedste tilsiger dette. 

- At familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/den unges nedsatte 
funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse. 

- At hindre at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller 
får andre og mere alvorlige følger. 

Betingelserne for at modtage ydelsen 

Personkredsen for dækning af ydelsen 

Personkredsen for dækning af nødvendige merudgifter omfatter borgere, der i hjemmet forsørger et barn under 
18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig 
lidelse.  

Ved forsørgelse i hjemmet forstås, at barnet/ den unge: 

- Bor hos forældrene eller andre nære pårørende. 
- Er indlagt på hospitalet eller lignende.  
- Er i aflastning efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5 eller § 44 jf. § 84, stk. 1.  
- Er på kostskole eller efterskole (uden der er tale om en anbringelse).  

Børn eller unge, der af kommunalbestyrelsen er anbragt uden for hjemmet anses ikke for hjemmeboende, og 
de er ikke forsørget i hjemmet.  

Øvrige betingelser 

Det er en betingelse for dækning af ydelsen, at merudgifterne er nødvendige og en konsekvens af den nedsatte 
funktionsevne. Ikke alle udgifter er nødvendige i servicelovens forstand, og nogle udgifter vil derfor ikke kunne 
dækkes på trods af, at den enkelte familie vurderer, at udgiften er nødvendig for dem. Der er altid tale om en 
konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.  

Det er endvidere en betingelse, at udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser 
i serviceloven. Det vil sige, at § 41 er subsidiær, og at det kun er udgifter eller den del af udgiften, der ikke kan 
dækkes efter andre regler, som er en merudgift. 
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Det er endvidere en betingelse, at de samlede ansøgte udgifter overstiger minimumsbeløbet for at tilskud 
kommer til udbetaling. Staten fastsætter årligt et minimumsbeløb (en bagatelgrænse) for omfanget af 
nødvendige merudgifter. Minimumsbeløbet udgør 5.207 kr. pr. år (2022-niveau). 

I det følgende uddybes betingelserne for at modtage dækning af merudgifter. 

De helbredsmæssige betingelser - barnets funktionsevne eller lidelse 

Det fremgår af servicelovens § 41, stk. 1, at der skal være tale om en betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

1. Betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

Ved varig funktionsnedsættelse forstås, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring 
af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid frem over vil være behov for at kompensere for følgerne af 
funktionsnedsættelsen. Normalt vil funktionsnedsættelsen være en belastning resten af livet. 

Ved betydelig funktionsnedsættelse skal forstås, at funktionsnedsættelsen har konsekvenser af indgribende 
karakter i den daglige tilværelse. Her skal foretages en bred vurdering i forhold til den samlede livssituation.  

Der lægges afgørende vægt på en vurdering af funktionsnedsættelsen, så det er graden af denne og ikke den 
lægelige diagnose, der er afgørende for berettigelsen til ydelsen. 

Til brug for denne vurdering er der behov for en konkretiseret beskrivelse af barnets eller den unges 
funktionsressourcer og begrænsninger, så det sikres, at der så nøjagtigt som muligt kompenseres for behovet 
for hjælp og støtte. 

2. Indgribende kronisk eller indgribende langvarig lidelse 

At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin karakter har alvorlige følger i den daglige tilværelse. 
 
At lidelsen er kronisk betyder, at der foreligger en sygdomstilstand, som fra det tidspunkt den opstår normalt 
forventes at vare mindst barnealderen ud. Det karakteriserer lidelsen, at den, hvis den dæmpes med medicin, 
vil blusse op igen, såfremt behandlingen stoppes. 

Kriteriet om en langvarig lidelse betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges 
der vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. 

Eksempel på lidelser som ikke opfylder betingelserne i § 41 

Kortvarige og/eller mindre indgribende lidelser som visse former for allergi medfører som udgangspunkt ikke 
ret til dækning af merudgifter. Udgifter som følge af vådliggere (enuresis) falder efter en konkret vurdering kun 
ind under bestemmelsen i de særlige tilfælde, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte, barnet er i 
skolealderen, og der er udsigt til, at lidelsen er kronisk.  

Sandsynliggørelse eller dokumentation af 
merudgifterne 
Ved både første ansøgning om merudgifter og ved ansøgning om nye merudgifter opfordres ansøger til at 
udfylde et ansøgningsskema. Skemaet findes på Hjørring Kommunes hjemmeside eller på www.borger.dk.  

https://www.borgeronline.dk/860/kb1210ff
http://www.borger.dk/
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I ansøgningsskemaet laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet eller den unge med al 
sandsynlighed vil få i det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter.  

Merudgifterne skal være sandsynliggjorte. Sandsynliggørelse af merudgifter kan gøres på mange måder - 
også ved at bruge skriftlig dokumentation, hvis det er nødvendigt for at sandsynliggøre merudgiften 
tilstrækkeligt.  

Er der i samme familie flere børn med funktionsnedsættelser, er det de samlede merudgifter til børnene, der 
indgår i beregningen. 

Beregning af merudgiftsydelsen  
Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede årlige merudgifter omregnet til en månedlig merudgift. Dette beløb 
afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. 

Et eksempel hvor de skønnede merudgifter udgør kr. 8.940,- årligt/kr. 745,- månedligt. Merudgiftsydelsen 
fastsættes ved, at de skønnede merudgifter pr. måned afrundes til nærmeste kronebeløb, deleligt med 100, 
altså kr. 700,- om måneden. 

Hvis kommunen afregner merudgifter direkte med leverandør, modregnes dette i den månedlige ydelse. 

Dækning af enkeltstående udgifter  
Hvis en familie oplever at få en enkeltstående udgift, er der mulighed for at få dækket en sådan udgift, såfremt 
de øvrige betingelser i servicelovens § 41 er opfyldt. Udbetalingen af ydelsen afhænger dog af, hvorvidt 
familien i forvejen modtager løbende dækning af merudgifter, om familien ikke har nogle løbende merudgifter 
og derfor ikke modtager dækning af merudgifter, eller familien har sandsynliggjorte merudgifter, men at disse 
ikke overstiger minimumsbeløbet.   

Opfølgning, regulering og oplysningspligt 
Merudgiftsydelsen er en løbende ydelse. Der skal løbende følges op på de enkelte sager for at sikre, at 
hjælpen fortsat opfylder sit formål, og det skal undersøges, om der kan være behov for at yde anden/andre 
former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde 
med denne. 

Opfølgningen fastsættes til senest et år efter det tidspunkt, hvor udmålingen af hjælpen senest blev revideret. 
 
Såfremt der sker ændringer i de sandsynliggjorte udgifter, skal tilskuddet reguleres. Dette gælder både, hvis 
de sandsynliggjorte merudgifter er højere, og hvis de er lavere end beregnet. 

Familien kan dog ikke kræve, at der følges op på bevillingen, før der er gået et år regnet fra den seneste 
fastsættelse.  

Såfremt kommunen finder grundlag for en forhøjelse af merudgiftsydelsen, skal ændringen ske med 
tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. Dermed 
kommer familien højst til at bære ekstra merudgifter et år, hvorefter der skal ydes hjælp med tilbagevirkende 
kraft. 



 
Godkendt af Byrådet d. 22 juni 2022 

7 
 

 
Hvis der er tale om, at merudgifterne skal sættes ned, er det kommunen, der bærer risikoen for dækning af 
udgiften indtil, der træffes en ny afgørelse herom.  

Hvis der er behov for det, kan kommunen når som helst omregne ydelsen, f.eks. ved nye behov.  

Modtageren af merudgiftsydelsen har pligt til at oplyse om eventuelle ændringer, som kan have indvirkning på 
den udmålte støtte på det tidspunkt, ændringen opstår. Ved tilsidesættelse af oplysningspligten kan der rettes 
et tilbagebetalingskrav.  

Frist for sagsbehandling 
Sagsbehandlingen sker hurtigst muligt fra, at ansøgningen er modtaget i Familie- og Handicapafdelingen, men 
ansøger skal have en afgørelse senest 8 uger efter, at ansøgningen er modtaget i Familie- og 
Handicapafdelingen.  

Der kan være tilfælde, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, eksempelvis hvis der 
afventes oplysninger fra læge eller skole. I tilfælde af at sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, får 
ansøgeren skriftlig besked om hvornår, der kan forventes at foreligge en afgørelse. 

Eksempler på merudgifter  
På de følgende sider gives eksempler på merudgifter, som der efter en konkret og individuel vurdering kan 
ydes tilskud til efter servicelovens § 41. Eksemplerne er ikke udtømmende. 

Afløsningsbarnepige (børnepasser)  

Hvis servicelovens øvrige aflastningsordninger, det vil sige afløsning og aflastning efter § 52, stk. 3, nr. 5 eller 
§§ 44. jf. 84, stk. 1 ikke i tilstrækkelig grad kan opfylde behovet for pasning i det konkrete tilfælde, kan der 
ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til en afløsningsbarnepige efter servicelovens § 41. Der ydes 
kun hjælp til dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 til afløsning i eget hjem. 

Det må forventes, at der i de fleste familier med børn under 11 år, i et eller andet omfang, er behov for privat 
børnepasning eller behov for hjælp fra sit netværk, f.eks. i forbindelse med arbejdstider, hvor der ikke er et 
offentligt pasningstilbud, forældrenes deltagelse i arbejdsmøder, skolemøder eller egne fritidsaktiviteter. 

Omfanget af familiers normalforbrug af privat børnepasning afhænger af barnets alder. 

Det vejledende serviceniveau på afløsningsbarnepige efter § 41 er som følger: 

Målgruppe Omfang  
Afløsningsbarnepige til børn under 11 år:  

I familier med børn under 11 år betragtes det som 
normalt at forvente udgifter til en barnepige i et eller 
andet omfang.  

 

Typisk vil en ung barnepige modtage en 
gennemsnitlig løn på ca. 60 kr. i timen. 
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Hvis familier med børn under 11 år har brug for en 
voksenbarnepige på grund af barnets 
funktionsnedsættelse, kan merudgiften til en 
voksenbarnepige dækkes.  

 

Det tilskud, der ydes (merudgiften), udgør 
maksimalt 50 kr. i timen.  

Der kan bevilges op til 5 timer om ugen.  

Afløsningsbarnepige til børn/unge over 11 år: 

Her er der tale om et pasningsbehov af børn/unge, 
som har nået en alder, hvor de normalt ville kunne 
være alene hjemme.  

Alene på grund af barnets/den unges 
funktionsnedsættelse er der vurderet behov for 
pasning af en voksenbarnepige.  

 

Pasningen dækkes med den fulde udgift efter 
løntrin 11.  

Der kan bevilges op til 5 timer om ugen 

Befordring/kørsel 
Der vil blandt andet kunne ydes tilskud til befordring af barnet/den unge til dagtilbud, uddannelse og 
behandling. Der skal altid foreligge en skriftlig vurdering af, hvorfor befordringsudgiften betragtes som en 
merudgift. 
 
Befordringsudgiften skal reduceres med en eventuel ”normaludgift” til befordring. En befordringsydelse efter 
servicelovens § 41 er subsidiær befordringsydelser efter andre bestemmelser. 

Befordringsydelsen fastsættes efter KL´s satser for godtgørelse for brug af bil efter statens laveste takst.  
Se bilag for takster – KL’s satser.  

Der skal i alle tilfælde vurderes, om familien efter eget valg har påført sig ekstra udgifter til befordring.  

Befordring til og fra specialbørnehaver, specialgrupper i 
børnehaver/vuggestuer og dagpleje  
Det er familien selv, der forestår befordring til og fra daginstitution i eget dagtilbudsdistrikt og efter en konkret 
og individuel vurdering også til nabodistriktet. 

Såfremt barnet er visiteret til en daginstitution udenfor eget distrikt, vil der efter en konkret vurdering kunne 
dækkes merudgifter i det omfang, udgifterne overstiger de udgifter, familien uanset barnets 
funktionsnedsættelse ville have haft.  

Børn der går i daginstitution har pr. definition en alder, hvor de skal bringes og hentes til og fra 
daginstitution/dagpleje og børnehave. Der kan derfor alene dækkes merudgifter som følge af øget afstand 
eller udgifter til transporten begrundet i barnets funktionsnedsættelse. 

Tilskuddet fastsættes efter udgifter til billigste transport, hvis dette kan benyttes af barnet. 
Er der ønske fra forældrene om at benytte anden form for transport, betaler forældrene selv en evt. difference. 
 
Er transport med billigste transportform ikke en mulighed med baggrund i barnets funktionsnedsættelse, kan 

http://ir-hjoerringarb.schultz-portal.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=hjoerarb-e95ed3e1-3c3e-4e54-85d8-39ad7189b5e8#h29
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der ydes godtgørelse på grundlag af KL’s satser for godtgørelse for brug af bil efter statens laveste takst.  
 
Hvis familien undtagelsesvis ikke kan stå for at hente og bringe i institution, kan der efter en konkret og 
individuel vurdering bevilges taxa. Transporten foregår som udgangspunkt som samkørsel med andre børn. 

Befordring til og fra skole 
Der er ikke lovhjemmel til at bevilge kørsel til og fra skole efter serviceloven. Kørsel til og fra skole behandles 
efter reglerne i folkeskoleloven. Det er alene udgiften til transport mellem skole og bopælsadressen, der kan 
dækkes efter folkeskolelovens regler. Udgiften til transport mellem skole og en samværsforældres adresse 
kan ikke dækkes efter folkeskolelovens regler. Folkeskoleloven gør udtømmende op med muligheden for 
dækning af transportudgifter til og fra skole. 

Befordring til og fra SFO  
Der kan i visse tilfælde bevilges dækning af nødvendige merudgifter til kørsel til og fra SFO. Det skal dog først 
afklares, hvorvidt udgiften kan dækkes efter reglerne i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. 
Kun i de tilfælde, hvor det er afklaret, at der ikke kan bevilges hjælp til kørslen efter andre regler, er det aktuelt 
at vurdere, om der kan bevilges hjælp efter merudgiftsreglerne.  

Det er familien selv, der forestår befordring til og fra SFO i eget skoledistrikt og efter en konkret og individuel 
vurdering også til nabodistriktet. 

Såfremt barnet er visiteret til et skoletilbud, herunder SFO udenfor eget skoledistrikt eller nabodistrikt, vil der 
efter en konkret vurdering kunne dækkes merudgifter i det omfang, udgifterne overstiger de udgifter, familien 
uanset barnets funktionsnedsættelse ville have haft.  

Tilskuddet fastsættes efter udgifter til billigste transport, hvis dette kan benyttes af barnet. 
Er der ønske fra forældrene om at benytte anden form for transport, betaler forældrene selv en evt. difference. 
 
Er transport med billigste transportform ikke en mulighed med baggrund i barnets funktionsnedsættelse, kan 
der ydes godtgørelse på grundlag af KL’s satser for godtgørelse for brug af bil efter statens laveste takst.  
 
Hvis familien undtagelsesvis ikke kan stå for at hente og bringe i SFO, kan der efter en konkret og individuel 
vurdering bevilges taxa. Transporten foregår som udgangspunkt som samkørsel med andre børn. 

Befordring til og fra SFO – når forældrene ikke bor sammen 
Hvis forældrene til et barn med nedsat funktionsevne ikke bor sammen, kan begge forældre få dækket udgiften 
til transport i det omfang, udgiften overstiger den udgift, som forældre i samme situation med børn på samme 
alder, dog uden funktionsnedsættelse, har af udgifter til transport. Forældre i samme livssituation er i den 
sammenhæng også forældre, der ikke bor sammen.  

Befordring til behandling, undersøgelser og kontroller 
Der kan efter en konkret vurdering ydes hjælp til befordringsudgifter til behandling, såfremt afstanden mellem 
hjemmet og behandlingsstedet er under 50 km. Hvis afstanden mellem hjemmet og behandlingsstedet 
overstiger 50 km., dækkes befordringsudgifter som udgangspunkt efter sundhedslovens regler.  
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Hvis familien har benyttet sig af det frie sygehusvalg, dækkes maksimalt transportudgiften til det sygehus, 
forældrene oprindeligt er henvist til. 

Hvis familien selv har valgt andre former for behandling, uden henvisning fra det oprindeligt behandlende 
sygehus, dækkes transportudgifter ikke. 

Under barnet/den unges ophold på sygehus el.lign. kan der efter en konkret vurdering ydes hjælp til betaling 
af 2. forælders udgifter til befordring til besøg hos barnet/den unge i det omfang, besøgene er nødvendige af 
hensyn til barnet/den unge.  

Befordring til, under og fra døgnaflastning 
Når barnet er i døgnaflastning og skal befordres til og fra døgnaflastningen, og mellem døgnaflastningen og 
skole, SFO/Special-SFO eller klub er udgangspunktet, at aflastningen står for transporten som en del af 
kontrakten. Efter en konkret vurdering kan udgiften til transport i forbindelse med aflastning bevilges som en 
nødvendig merudgift.  

Beklædning og fodtøj 
Der kan efter reglerne om dækning af nødvendige merudgifter ydes hjælp til tøj, som skal udformes på en 
særlig måde eller til ekstra beklædning eller sko, som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid. Forældrene 
skal selv afholde den del af udgiften, der svarer til normaludgiften til tøj og sko for aldersgruppen. 
 
Der er følgende betingelser, der skal være opfyldt for, at der kan ydes hjælp til tøj og sko: 

- Udgifterne skal være en følge/konsekvens af barnets funktionsnedsættelse. 
- Det skal være dokumenteret, at udgiften ikke kan undgås ved pædagogiske tiltag (afledning m.v.) 
- Udgifterne skal overstige de udgifter, en familie almindeligvis har til tøj og sko. 

Der skal altid tages udgangspunkt i en konkret individuel vurdering. Forældrene anmodes ved 
ansøgningen/opfølgningen om selv at lave en opgørelse over forbruget. 

Udgiften til beklædning og fodtøj bliver beregnet på baggrund af oplysninger fra Rockwoolfondens 
forskningsenhed, som er offentlig tilgængelige.  

Særligt udformet tøj 
Der kan bevilges merudgifter til almindeligt tøj, som skal udformes på en særlig måde, såfremt det er en 
nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse. Det skal altid afsøges, om almindeligt tøj kan 
anvendes, idet specialsyet tøj ikke kan bevilges, blot fordi det er det mest hensigtsmæssige – det skal samtidigt 
være nødvendigt. 

Særlige beklædningsgenstande som fx regnslag til kørestole, kørepose, hagesmæk og inkontinensbadetøj til 
svært inkontinente børn ydes efter reglerne om hjælpemidler i servicelovens § 112. 

Ortopædisk fodtøj 
Hvis det er nødvendigt med ortopædisk fodtøj, herunder fodtøj der tilgodeser en foddeformitet, ydes hjælpen 
efter bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.  
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Er der tale om, at barnet slider ekstraordinært meget på sit ortopædiske fodtøj grundet funktionsnedsættelsen, 
som nødvendiggør hyppigere udskiftning af fodtøjet, er der mulighed for hjælp efter § 41 til dækning af 
egenbetalingen på yderligere ortopædiske fodtøj. 

Slitage 
Såfremt barnet/den unge på grund af sin funktionsnedsættelse slider ekstraordinært meget på sit tøj, 
eksempelvis i forbindelse med brug af skinner eller korset, kan de ekstra udgifter bevilges som merudgifter. 
Dette med udgangspunkt i en konkret vurdering af merforbruget på baggrund af familiens oplysninger 
sammenholdt med oplysninger om forbruget hos familier i almindelighed. 

Bolig og boligskift 
Der kan ydes støtte til forhøjede boligudgifter i forbindelse med tilbygning til familiens bolig eller ved flytning til 
en større bolig som følge af barnets funktionsnedsættelse.  

Det skal altid vurderes, om familien selv har valgt en bolig, der er større og dyrere end barnets handicap 
tilsiger. Samtidig skal der foretages en sammenligning af hvilke boligudgifter familier i almindelighed har.  

Merudgifter ved tilbygning 
Har familien fået bevilget tilbygning i Myndighedsafdelingen i Sundhed, Ældre, Handicap, er der mulighed for 
dækning af en række udgifter i den forbindelse.  

Større bolig eller tilbygning udløser ikke i sig selv en merudgift til el. 

Merforbruget af varme eller elvarme kan opgøres, hvis der er opsat særlig måler. Familien afleverer 
årsopgørelse, hvoraf enhedsprisen fremgår. De faste afgifter (målerlejer mv.) medregnes ikke. 

Der ydes som udgangspunkt ikke merudgifter til vand, da vandforbruget vil være det samme som før 
tilbygningen. 

Familien afleverer dokumentation for forsikringsudgifter i form af gammel og ny police. Ejendomsskatten 
fremgår af skatteopgørelsen. 

Forskellen mellem tidligere udgifter og nye udgifter i forbindelse med tilbygningen dækkes som merudgifter.  

Merudgifter ved flytning 
Er det konstateret fra Myndighedsafdelingen i Sundhed, Ældre, Handicap, at familiens bolig ikke kan 
omforandres til en egnet bolig for barnet med funktionsnedsættelsen, og det derfor er nødvendigt, at familien 
flytter til en handicapegnet bolig, er der mulighed for dækning af en række udgifter i den forbindelse.    

Hvis familien påføres forhøjede udgifter til husleje på baggrund af barnets funktionsnedsættelse, kan 
merudgiften bevilges som en løbende ydelse. Merudgiften beregnes med udgangspunkt i den nye husleje 
fratrukket boligsikring. Det er dog ikke familiens tidligere situation, der skal tages udgangspunkt i, men de 
udgifter, som andre familier i almindelighed har. 
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Der kan i en periode ydes hjælp til dobbelt boligudgift i forbindelse med flytning. Tidsfristen udgør normalt 
opsigelsesperioden for lejebolig, maksimalt 3 mdr. eller den liggetid, der normalt er for salg af en tilsvarende 
ejendom i samme område – normalt sættes en frist på op til 1 år. Dette undersøges hos en ejendomsmægler. 

Der kan bevilges hjælp til flytteudgifter mv., hvis flytningen vurderes nødvendig som følge af barnets 
funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være indskud i en ny lejebolig, salgs omkostninger ved salg af 
hidtidig bolig, leje af flyttebil mv. Det forudsættes, at familien selv står for det praktiske omkring flytningen. 

Briller 

Som udgangspunkt dækkes udgiften til briller/udskiftning af briller ikke efter merudgiftsreglerne.  

Der kan dog efter en konkret vurdering ydes hjælp til dækning af udgifter til briller i følgende tilfælde:  

- Barnet ødelægger ofte brillerne pga. sin funktionsnedsættelse, og ødelæggelserne kan ikke undgås 
ved pædagogiske eller andre tiltag. 

- Barnet har en alvorlig sygdom, der bevirker, at synet ændres, så styrken i brilleglassene skal skiftes 
hyppigt.  

Cykler og særligt udstyr 
Det anses for almindeligt i ethvert hjem, der måtte ønske det, at barnet har en cykel. Der dækkes derfor ikke 
merudgifter til almindelige cykler uanset om barnet pga. sin funktionsnedsættelse har behov for en særlig 
cykeltype – fx lav indstigning eller en elcykel. 

Special-cykler vurderes som udgangspunkt efter bestemmelserne om hjælpemidler. 

Skal cyklen primært bruges til transport, skal den vurderes efter bestemmelserne om hjælpemidler. Er der tale 
om en specialcykel der primært/udelukkende skal bruges til fritid/leg, vurderes ansøgningen efter § 41. I 
vurderingen indgår bl.a. 

- Hvad er formålet med cyklen. 
- Hvad er almindeligt for alderen ift. afstand, terræn mv. 
- Er det alene pga. funktionsnedsættelsen/lidelsen der er behov for el. 
- Hvilken grad af støtte er der brug for. 
- Kan barnet cykle og hvor langt. 

 
Såfremt der bevilges en special-cykel, fastsættes en egenbetaling i forhold til, hvad familier i almindelig har af 
udgifter til cykler. 

Driftsudgifter til bil 
Hjælp til anskaffelse af bil til befordring af børn og unge med funktionsnedsættelse kan ikke ydes efter 
Serviceloven § 41. Mulighederne for støtte til anskaffelse af bil fremgår af servicelovens § 114.  

Der er mulighed for at få hjælp til dækning af driftsudgifter til bil efter servicelovens § 41, men det forudsætter, 
at en række betingelser er opfyldt. 

Det er afgørende for vurderingen af merudgifter til drift af bil, om familien ud fra et objektivt 
sammenligningsgrundlag ville have haft bil, hvis barnet ikke havde en nedsat funktionsevne. Vurderingen 
foretages ved at sammenligne familien med andre familier uden et barn med handicap på samme alder og i 



 
Godkendt af Byrådet d. 22 juni 2022 

13 
 

samme livssituation. Dernæst har det også betydning for beregningen, om der er tale om en driftsmæssig stor 
og dyr bil, eller om der er tale om en personbil af almindelig størrelse. 

Når det er fastlagt, at familien ville have haft bil eller ej, eller ville have haft én eller to biler, og/eller om det er 
en særligt stor og driftsmæssig dyr bil, skal der ses på, hvilken type kørsel, der er tale om, da beregningen af 
merudgifterne afhænger af typen af kørsel og omfanget heraf. Der kan være tale om handicapbetinget kørsel, 
ordinær kørsel eller privatkørsel.  

Når driftsudgifter til en bevilget bil skal beregnes, skelnes mellem faste eller variable udgifter. Faste udgifter til 
bil er udgifter, som man har uanset kørselsomfang. Variable udgifter til bil er udgifter, hvor størrelsen på 
udgiften afhænger af kørselsomfanget.  

Handicapbetinget kørsel skyldes udelukkende borgerens handicap. Det er kørsel, som borgere uden et 
handicap ikke har, fx kørsel til kontroller som følge af borgerens handicap.  

Ordinær kørsel er ikke en følge af borgerens handicap. Det er kørsel, som andre borgere uden et handicap 
også har, fx kørsel til og fra fritidsaktiviteter, familiebesøg, og arbejde.  

Privatkørsel er kørsel, som ikke involverer borgeren, men kun andre husstandsmedlemmer. Det kan fx være 
en ægtefælles kørsel til og fra egne fritidsaktiviteter eller en families kørsel uden barnet, som har et handicap, 
fx kørsel til og fra arbejde. Privatkørsel vil aldrig være en nødvendig merudgift som følge af borgerens handicap 
og kan derfor ikke dækkes. 

 

Merudgifter i forbindelse med kortvarige ophold eller 
ferie i udlandet 

Ophold i udlandet 
Nogle af de ydelser som bevilges efter serviceloven, herunder merudgiftsydelsen efter § 41, kan bevares under 
midlertidige ophold i udlandet. Det er udlandsbekendtgørelsen, der gør udtømmende op med muligheden for 
midlertidigt at medtage bevilget hjælp under ophold i udlandet. 

Hvis det midlertidige ophold varer under en måned, kan forældrene uden forudgående ansøgning medtage 
hjælpen til udlandet. Hvis opholdet varer mere end en måned, er det en betingelse for at medtage hjælpen til 
udlandet, at forældrene forinden har ansøgt kommunen om dette.  

Ferie i udlandet 
Ud over den hjælp, der efter reglerne i udlandsbekendtgørelsen kan bevares under midlertidige ophold i 
udlandet, kan der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret 
vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. 

Der skal være tale om ekstra omkostninger, der er knyttet til hjælp efter serviceloven, som man har ret til at 
tage med til udlandet efter reglerne i udlandsbekendtgørelsen § 1, stk. 2. Er den hjælp, som borger er bevilget, 
ikke opregnet i § 1, stk. 2, kan der ikke bevilges hjælp til dækning af ekstra omkostninger efter § 5. 

Forsikringer 
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Udgifter til nødvendige forsikringer eller nødvendige forhøjede forsikringspræmier som er en følge af barnets 
eller den unges funktionsnedsættelse, kan ydes som en merudgift. 

Det gælder f.eks. udgifter til dyrere forsikringer på handicapbiler, dyrere husforsikring på grund af et større 
antal kvadratmeter for at opnå samme dækning som andre.  

Der lægges i vurderingen af om udgiften kan dækkes vægt på, om forsikringen er frivillig, hvilket formål 
forsikringen har samt muligheden for hjælp uden en forsikring.  

Fritidsaktiviteter 
Merudgifter til fritidsaktiviteter kan kun dækkes, hvis mulighederne for at deltage i andre fritidsaktiviteter er 
meget begrænsede, som følge af barnets nedsatte funktionsevne. 

Kommunen skal undersøge muligheden for, at barnet/den unge kan deltage i andre sammenlignelige 
fritidsaktiviteter, eventuelt billigere alternativer, og hvad der er almindeligt for andre på samme alder og i 
samme livssituation. 

Vurderes det, at barnet kun kan gå til én fritidsaktivitet særligt tilrettelagt for børn med funktionsnedsættelser, 
og denne fritidsaktivitet er dyrere end en tilsvarende fritidsaktivitet for et almindeligt fungerende barn, kan 
differencen bevilges som en merudgift.  

Fritidstilbud (Special-SFO og SFO) 
Såfremt det er nødvendigt pga. funktionsnedsættelsen, at et barn, når det starter i 4. klasse eller senere, har 
behov for pasning i kommunalt fritidstilbud, kan egenbetalingen bevilges som en merudgift. 

Der skal tages højde for evt. økonomisk eller socialpædagogisk friplads samt søskenderabat.  

Handicaprettede kurser  
Der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse 
i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet hjemme, passe og pleje, opdrage 
og kommunikere med barnet. 

Hjørring Kommune tilrettelægger som udgangspunkt interne specialpædagogiske vejledningsforløb for 
grupper af forældre, børn eller unge eller som individuelle forløb efter serviceloves § 11. Når dette er muligt, 
går disse forud for eksterne kurser efter servicelovens § 41.  

Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i:  

- Barnets/den unges funktionsnedsættelse/lidelse. 
- Hvilken påvirkning det har på barnet/den unge, og 
- Hvordan familien bedst muligt kan mestre de problemer, der kan opstå som følge af barnets/den 

unges funktionsnedsættelse m.v. 
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Der kan som udgangspunkt bevilges ét kursusforløb/temadag pr. år pr. barn pr. funktionsnedsættelse. Ved 
bevilling skal der være fokus på, at hvert nyt kursus indeholder nye elementer, og dermed ikke er en gentagelse 
af et tidligere kursusindhold. 

Der skal søges konkret om hvert kursus og indsendes materiale om kursusindhold eller henvisning til aktuel 
hjemmeside. 

Kost og diætpræparater 

Fødevareallergi  
Der kan ydes tilskud til merudgifter til diætkost/sondemad, herunder modermælkserstatning, under 
forudsætning af, at behovet er tilstrækkeligt dokumenteret, ved bl.a. lægeerklæring. Det forudsætter, at 
mulighederne for tilskud via sundhedsvæsenet er afklaret, herunder om der kan udstedes grøn recept. 

Den grønne recept kaldes også ernæringsrecept. Med en grøn recept gives tilskud fra det offentlige til 
medicinske ernæringsprodukter, herunder sondeernæring og speciel modermælkserstatning.  

For børn, der modtager lægeordinerede ernæringspræparater, sker der modregning af normaludgiften til kost.   

- Såfremt barnet udelukkende ernæres med ernæringspræparater/sondemad, udgør egenbetalingen 
fuld normaludgift.  

- Såfremt barnet primært ernæres med ernæringspræparater/sondemad, udgør egenbetalingen 2/3 af 
normaludgiften. 

- Såfremt barnet spiser almindelig mad, men suppleres med ernæringspræparater/sondemad udgør 
egenbetalingen 1/3 af normaludgiften.  

Energiberiget kost 
Der kan ydes hjælp til småt spisende børn, eller børn der ikke får tilstrækkeligt varieret kost pga. en 
funktionsnedsættelse. Behovet skal være tilstrækkeligt lægeligt dokumenteret.  

Kræsekost 
Der kan ydes hjælp til kræsekost til børn og unge med eksempelvis cancer, hvor behandlingen påvirker lysten 
til mad. Behovet skal være lægeligt dokumenteret.  

Medicin 
Der kan ydes tilskud til dækning af merudgifter til egenbetaling af tilskudsberettiget medicin, som følge af 
barnets/den unge nedsatte funktionsevne.  

Hvis medicinudgifterne dækkes eller kan dækkes efter sundhedslovens regler, kan udgifterne ikke også eller 
i stedet dækkes efter § 41, da merudgiftsreglen er subsidiær. 
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I særlige tilfælde kan man få tilskud til et lægemiddel, der ikke er generelt tilskudsberettiget. For at få 
enkelttilskud skal lægen sende en ansøgning og begrunde, hvorfor man bør behandles med det pågældende 
lægemiddel. 

Lægen kan søge om forhøjet tilskud, hvis det er nødvendigt at bruge et dyrere synonymt lægemiddel, selvom 
der er et billigere alternativ med samme indholdsstof (for eksempel hvis man er allergisk over for 
tilsætningsstoffer i det billigere lægemiddel). Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet bliver givet til lægemidlets 
faktiske pris i stedet for til tilskudsprisen. 

Egenbetalingsloftet til medicin udgør 4.270 kr. årligt (2021-tal). 

Det følger af bekendtgørelse 2020-06-19 nr. 932 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig 
sygdom § 7, at der ikke kan bevilges dækning af merudgifter, hvis udgifterne dækkes af Sygesikring Danmark. 
Det kan få konsekvenser for forældrenes ret til dækning af de ansøgte merudgifter til medicin, hvis de ikke vil 
bidrage med oplysninger omkring et eventuelt medlemskab af Sygesikring Danmark. 

Sygehusophold 
Hvis et barn/en ung indlægges på sygehus på grund af den nedsatte funktionsevne, kan der i den forbindelse 
ydes hjælp til dækning af nødvendige merudgifter under forudsætning af, at det er nødvendigt, at en eller 
begge forældre er til stede.  

I forhold til dækning af udgifter til kost og logi, skal det her være lægeligt påkrævet, at en eller begge forældre 
er til stede. Der kan altså ikke bevilges merudgifter til begge forældre, hvis det ikke er lægeligt påkrævet, at 
begge forældre skal være til stede. I den forbindelse kan der fratrækkes de udgifter til kost, som familien 
normalvis har. 

Hvis det er lægeligt påkrævet, at begge forældre skal være til stede på sygehuset, skal det afklares med 
sygehuset, om de afholder udgiften til ophold og transport for begge forældre. Først når det er afklaret, om 
udgiften kan dækkes af Regionen, kan der træffes endelig afgørelse om, udgiften eventuelt vil kunne dækkes 
efter merudgiftsreglerne.  

Vask og tørring 
Hvis barnets nedsatte funktionsevne medfører merudgifter til ekstra vask og tørring, kan der efter en konkret 
vurdering ydes hjælp hertil. Forældrene skal sandsynliggøre sammenhængen mellem barnets 
funktionsnedsættelse og behovet for ekstra vask. 

Som udgangspunkt følges Energistyrelsens anbefaling om hele året at tørre tøj udendørs, hvorfor 
tørretumbling af tøj som udgangspunkt ikke betragtes som en nødvendig merudgift. 

Oplysningerne om børnefamiliers normalforbrug af vask og tørring anvendes i forbindelse med vurderingen 
af, om en familie har merudgifter forbundet hermed, og omfanget af en eventuel merudgift. 

Normalforbruget er skønnet til ca. 2,2 vaske pr. person pr. uge. (2,2 vaske pr. person pr. uge * 52 uger = 114,4 
vaske pr. år). 

Udgiften til én vask er 7,28 kr. eksl. vaskemiddel, inkl. afskrivning og reparation. 
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Hertil kommer udgiften til vaskepulver på 1,14 kr. pr. vask. (neutral vaskepulver pakkestørrelse 5,2 kilo koster 
84 kr. Der bruges i gennemsnit 55 milliliter pr. vask. 5,2 kilo / 55 milliliter = 95,81 / 84 kr.).    

Det betyder, at udgiften til én vask er 7,28 kr. + 1,14 kr. = 8,42 kr.  

Hvis det helt undtagelsesvis vurderes, at der er grundlag for at fravige Forbrugerrådets anbefaling om at tørre 
tøj udendørs, tages der ved beregning af merudgifter udgangspunkt i, at en tørretumbler af energimærke A++, 
koster 5,48 kr. pr. tumbling inkl. el, afskrivning og reparationer. 

Beregningerne er foretaget ved udregninger på Bolius.dk.  

Bleer og andre vådligger-udgifter  
Såfremt barnet har en alder, hvor det er sædvanligt at bruge ble, og udgiften til bleer væsentligt overstiger de 
udgifter, som forældre til raske børn på samme alder har, kan der bevilges dækning af nødvendige merudgifter 
til ekstra bleer, såfremt forbruget af bleer har en sammenhæng med barnets funktionsnedsættelse.  

Der ydes ikke hjælp til bleer til vådliggerbørn, før barnet når skolealderen og alle behandlingsmuligheder må 
anses for udtømte. 

Hvis behovet er begrundet i en varig nedsat funktionsevne, og barnet forventes at have behov for bleer resten 
af livet (eller i mange år fremover), skal udgiften/hjælpen bevilges som et hjælpemiddel efter servicelovens § 
112.   

Renovation 
Nogle familier kan have behov for en større affaldscontainer og/eller ekstra tømning heraf som følge af den 
ekstra renovation, som barnets funktionsnedsættelse medfører. Der er mulighed for dækning af merudgifter i 
forhold til forskellen mellem udgifterne til en almindelig container og den større affaldscontainer samt for 
eventuel ekstra tømning heraf. Udgiften til ombytning af container kan ligeledes dækkes som en merudgift.  
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