Kvalitetsstandarder for

merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
(Servicelovens § 41 og § 42)

i Ishøj og Vallensbæk kommuner
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Indledning
Dette dokument beskriver de områder inden for servicelovens § 41 (merudgifter) og § 42 (tabt arbejdsfortjeneste), hvor der ikke er fastsat serviceniveau i lovgivningen eller gennem principafgørelser i Ankestyrelsen.
Kommunen kan derfor sætte et kommunalt serviceniveau som gældende retningslinjer i afgørelser på de
respektive områder. Kvalitetsstandarderne på området indgår i det administrative dokument ”Administrativ
vejledning for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i Ishøj og Vallensbæk kommuner”.

Serviceniveau for merudgifter (§ 41)
Kræsekost
Kræftbehandling kan føre til nedsat appetit, hvor der er behov for at barnet eller den unge hyppigt tilbydes
mad af forskellig karakter (kræsekost). Der kan i forbindelse med kræftbehandling bevilliges op til kr. 450 pr.
måned som merudgift, hvilket svarer til halvdelen af normaludgiften til kost til et barn.
Kommunens serviceniveau for kræsekost er højst kr. 450 pr. måned.

Diætkost.
Børn og unge, som er vurderet i målgruppen for SEL § 41, og som af lægen er anbefalet diætkost, kan få denne
dækket som merudgift. Det kan være tilfældet for de børn, som lider af en indgribende og omfattende allergi,
eller hvis barnet eller den unge har andre funktionsnedsættelser, som gør, at de er i målgruppen for merudgifter. Her vil de også kunne få dækket merudgifter til fx en glutenfri diæt, såfremt de udover deres indgribende
funktionsnedsættelse også har cøliaki. Der henvises i øvrigt til Dansk Cøliaki Forenings vejledning til merudgiftsydelser i forbindelse med cøliaki.
Merudgiften til diætkosten beregnes for diabetes og cøliaki på baggrund af de takster som hhv. Diabetes- og
Cøliakiforeningen anbefaler.
Særligt for diætkost til diabetikere gælder, at denne ordineres af egen læge eller klinisk diætist og reguleres
afhængigt af behov. Merudgiften til diabetesdiætkost beregnes på baggrund af energiindholdet i kosten. Da
behovet løbende ændrer sig, indhentes der en ny beregning fra læge eller klinisk diætist ved opfølgning på
merudgiftsydelsen.
Juice og druesukker er ikke inkluderet i diabeteskosttaksten. Der henvises til Diabetesforeningen, som har
opgjort merudgifter til diabetesmad både med og uden specialvarer dvs. sukkerfri produkter. For at normalisere barnets eller den unges hverdag så meget som muligt, skal merudgifter til diabeteskost til børn og unge
beregnes med specialvarer, hvis familien kan sandsynliggøre, at barnet eller den unge rent faktisk benytter
specialvarer jf. principafgørelse 10-14. Der henvises til Diabetesforeningens vejledende takster for diabeteskost og folderen ’Merudgifter til diabetesmad’.
Vurderes det, at man undtagelsesvist er omfattet af målgruppen, kan der dog ikke bevilliges en bage- eller røremaskine i forbindelse med cøliaki, da madvarer, der lever op til kravene i dag, er let tilgængelige. Herudover
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vurderes en bage- eller røremaskine endvidere at være et almindeligt forbrugsgode, da de er almindelige køkkenmaskiner jf. principafgørelse 32-16.
Kommunens serviceniveau for diabetes og cøliaki beregnes på baggrund af de takster som hhv. Diabetes- og
Cøliakiforeningen anbefaler.

Befordring:
Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til befordring kan ydes uanset befordringsform, dvs. uanset om
befordringen sker med offentlige transportmidler, i bil eller på anden måde. Dette gælder også uanset om den
bil, som barnet eller den unge bliver befordret i, er ejet af barnets eller den unges forældre, lånt, lejet eller
anskaffet med støtte efter servicelovens § 114. Der gives dog kun merudgift til billigst mulige befordringsform
og befordringsvej.
Når barnet eller den unge er berettiget til hjælp til befordring i bil, kan hjælp til dækning af merudgifter normalt udregnes på baggrund af statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste takst, som hvert
år fastsættes af SKAT eller ved brug af takster for transport med offentlige transportmidler.
Merudgifter til befordring til almindelige dagtilbud kan bevilliges, hvis udgiften ikke dækkes af andre bestemmelser. Der skal dog reelt være tale om en merudgift. Der skal her ses på, hvor langt kommunens øvrige forældre skal transportere deres børn til dagtilbud.
Befordring til særlige dagtilbud jf. servicelovens § 32 (herunder især specialbørnehaver) kan bevilliges som en
merudgift, hvis specialtilbuddet ligger længere væk end det almindelige dagtilbud. Der fratrækkes udgiften til
nærmeste dagtilbud i kommunen.
Kommunens serviceniveau er, at der altid kun bevilliges til billigst mulige transportform. Såfremt transportformen er familiens egen bil, udregnes godtgørelsen på baggrund af den laveste takst af statens regler for
godtgørelse for brug af egen bil.

Forældres opholdsudgifter ved barnets ophold på sygehus:
Benytter forældrene sig af det frie sygehusvalg, dækkes kun merudgiften til nærmeste mulige behandlingssted. Hvis lægen vurderer, at en eller begge forældres tilstedeværelse er nødvendig under befordringen og/eller opholdet, kan dette også bevilliges som en merudgift. Dette skal dog beregnes ud fra nærmeste mulige
behandlingssted – herunder opholdsudgifter for forældrene. Dette betyder, at såfremt forældrene ikke ville
have haft opholdsudgifter, såfremt barnet eller den unge blev behandlet på nærmeste mulige opholdssted,
kan der ikke bevilliges merudgifter dertil.
Kommunen kan bevillige merudgiftsydelser til forældrenes overnatning i forbindelse med, at et barn eller en
ung indlægges på et hospital på grund af en betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig
lidelse. Det er en forudsætning for bevilling af merudgiftsydelser, at dokumentation fra læge eller sygehus
tilskriver, at én eller begge forældres tilstedeværelse er nødvendig. Der kan ydes merudgiftsydelser til forældrenes ophold i nærheden af hospitalet, hvis hospitalet er langt væk, eller situationens alvor kræver det.
Forplejning ydes kun, når der er tale om indlæggelser med overnatning, og hvis forplejningen ikke ydes af ho3

spitalet. Den normale forsørgelsesudgift til forplejning er kr. 70/voksen/dag, som skal modregnes den tildelte
merudgiftsydelse.
Kommunens serviceniveau for forplejning til forældre, som har nødvendigt ophold på baggrund af et barns
indlæggelse på hospital, er, at der fratrækkes kr. 70 pr. dag som egenbetaling.

Fristisakativiteter:
I Ishøj og Vallensbæk kommuner bevilliges der merudgifter efter servicelovens § 41 til maksimalt én fritidsaktivitet (sport) samt maksimalt én årlig lejrtur (trænings-, sommerlejr eller stævne med overnatning i Danmark).
Kommunens serviceniveau for fritidsaktiviteter er højst én fritidsaktivitet samt højst én årlig lejrtur (trænings-, sommerlejr eller stævne med overnatning i Danmark).

Beklædning og fodtøj:
Når der ansøges om merudgifter pga. ekstraordinært slid på beklædning og fodtøj, anmoder familierådgiveren
om en opgørelse over det samlede forbrug. Hvis der er et øget forbrug, skal det være forårsaget af barnets
eller den unges funktionsnedsættelse. Ved dækning af merudgifter til beklædning og fodtøj skal der ske en
modregning af normaludgiften, og merudgiften holdes op imod barnets eller den unges funktionsnedsættelse
eller lidelse. Ved beregning af merudgiftsydelser til beklædning og fodtøj tages der udgangspunk i, hvad et
barn eller en ungs normalgarderobe indeholder. Udgifter til normalgarderobe betales af forældrene.
Kommunens serviceniveau for en normalgarderobe og merudgifter til sko og beklædning er som følger:
Almindeligt tøj

15 par strømper
15 sæt undertøj
10 par lange bukser
10 par korte bukser
12 trøjer med lange ærmer
15 trøjer med korte ærmer
3 sæt nattøj

10 kr. pr. par
70 kr. pr. par
150 kr. pr. par
100 kr. pr. par
150 kr. pr. trøje
100 kr. pr. trøje
100 kr. pr. sæt

Overtøj

1 sæt regntøj
1 sommerjakke
1 vinterjakke
2 flyverdragter/skisæt
1 tyk trøje
1 overgangsjakke

300 kr. pr. sæt
200 kr. pr. jakke
300 kr. pr. jakke
500 kr. pr. flyverdragt/skisæt
150 kr. pr. trøje
200 kr. pr. jakke

Fodtøj

1 par gummistøvler
1 par vinterstøvler
1 par hjemmesko
1 par sandaler
2 par dagligdags sko

150 kr. pr. par
300 kr. pr. par
100 kr. pr. par
200 kr. pr. par
200 kr. pr. par
4

Udgifterne til tøj er udregnet på baggrund af priserne i lokalt lavprisvarehus.

Briller:
Kommunen yder som udgangspunkt ikke merudgifter til briller efter servicelovens § 41. Der kan dog undtagelsesvis ydes hjælp til briller, hvis barnet eller den unge grundet en lidelse ofte ødelægger sine briller, eller hvis
barnet eller den unge grundet fx en deformitet ikke kan bruge almindelige briller, og de briller, som barnet
eller den unge kan bruge, er dyrere end almindelige briller. Forældrene vil normalt blive opfordret til at
tegne en udvidet brilleforsikring. Udgiften til udvidelse af forsikringen kan dækkes som en merudgift ved forsørgelsen. Udgifter, som kunne være dækket af forsikringen, efter at familien er vejledt herom, dækkes ikke
som en merudgift. Hvis styrken i brillen ofte ændres som konsekvens af en øjensygdom, kan der bevilliges
merudgifter til udskiftning af glas, hvis disse ikke kan bevilliges som et hjælpemiddel.
Kommunens serviceniveau ift. beregning af merudgifter til briller er som følger:
Brilleglas
Brillestel

800 kr. pr. par
700 kr. pr. stel

Prisen for briller ved almindelig synskorrektion er baseret på priser hos en lokal lavprisoptiker. Normale
briller forventes at have en holdbarhed på to år.

Cykler:
Når et barn bevilliges hjælp til handicapcykel, skal der fratrækkes et beløb svarende til, hvad andre forældre
betaler for cykler til deres børn. I Ishøj og Vallensbæk Kommune har man valgt at tage udgangspunkt i en almindelig cykel i et lokalt lavprisvarehus:
Kommunens serviceniveau for beregning af merudgifter til cykel er som følger:
Alder 2-4 år
Alder 5-10 år
Alder 11-17 år

1.000 kr.
2.000 kr.
2.500 kr.

Prisen er baseret på priserne i et lokalt lavprisvarehus.

Ekstraudgifter til vask
Der kan ydes merudgifter til ekstra vask for familier, hvor et eller flere børn eller unge har en betydelig og
varigt nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse, og hvor det anses som nødvendigt for at imødekomme et ekstra stort behov for vask.
Ved dækning af merudgifter til vask skal normaludgifterne modregnes.
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Kommunens serviceniveau for beregning af normaludgifter samt merudgifter til vask af tøj er som
følger:
Antal i familie
2 personer
4 personer

Vaskemaskine
11 maskiner á 6,75 kr. pr. mdr.
22 maskiner á 6,75 kr. pr. mdr.

Tørretumbler
6 maskiner á 7,66 kr. pr. mdr.
12 maskiner á 7,66 kr. pr. mdr.

Der ydes som hovedregel ikke støtte til køb af vaskemaskine, da det betragtes som almindeligt indbo hos børnefamilier jf. principafgørelse 32-13.

Vådligger:
Der ydes ikke merudgifter efter servicelovens § 41 til børn, der ikke kan holde sig tørre i sengen om natten
(enuresis nocturna). Dog kan der i særlige tilfælde ydes hjælp, hvis alle behandlingsmuligheder er udtømte, og
barnet er i skolealderen. Det samme er gældende, hvis der er udsigt til, at lidelsen er kronisk. Ved disse særlige tilfælde kan der, når ovenstående kriterier er opfyldt, bevilliges en startpakke. Det bemærkes, at det vurderes som almindeligt, at børnefamilier har en ekstra dyne til rådighed.
Kommunens serviceniveau for beregning af merudgifter i forbindelse med vådliggere er som følger:
Det vurderes, at det er sædvanligt, at man som familie har en ekstra dyne i husstanden.
Startpakke:
 Madras kr. 600,00
 3 vådlagener á kr. 160,00 i alt kr. 480,00
 2 dyner á kr. 180,00 i alt kr. 360,00
 3 lagner á kr. 50,00 i alt kr. 150
Derefter kan der årligt bevilliges udskiftning af:
 1 vådlagen á kr. 160,00
 1 dyne á kr. 180,00
 1 lagen á kr. 50,00
Priserne er baseret på priserne i et lokalt lavprisvarehus.
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Opholdsudgifter i forbindelse med bevilliget kursus:
Deltager forældrene/familien i et kursus, som af kommunen er vurderet nødvendigt af hensyn til at have et
barn med funktionsnedsættelse i hjemmet, kan der være tale om udgifter til transport, kost, kursusafgift, ophold og pasning af børn, der ikke deltager i kurset. Desuden kan der være tale om tabt arbejdsfortjeneste i
forbindelse med deltagelse i kurset. Ved dækning af merudgifter til kost skal der ske en modregning af normaludgiften.
Kommunens serviceniveau ift. beregning af egenandel af udgift til kost er som følger:
Normaludgift til kost er:
Voksne
Børn (under 18 år)

70 kr.
30 kr.

Aflastning
Hvis det vurderes, at det er nødvendigt med aflastning pga. barnets eller den unges betydelige og varigt nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse, kan der ydes hjælp efter servicelovens § 41. Fastsættelse
af antallet af timer sker ud fra en konkret vurdering. Bevilling af merudgifter til aflastning er dog subsidiær til
alle andre bestemmelser i lovgivningen, hvorefter der kan bevilliges aflastning eller afløsning. Det betyder,
at aflastning efter servicelovens § 41 kun vil blive vurderet, hvis der ikke kan bevilliges hjælp til aflastning/afløsning efter servicelovens § 44, jf. § 84 eller § 52, stk. 3, punkt 5. Ved tilskud til aflastning som merudgift vil
der ofte være tale om udgifter til pasning, som familien havde haft i forvejen, men hvor der på grund af barnets eller den unges funktionsnedsættelse vil være behov for en person over 18 år. Som egenbetaling fastsættes timeprisen til 75 kr. svarende til udgiften til en børnepasser under 18 år. Der bevilliges en merudgift på kr.
55/time, hvilket svarer til en timeløn på kr. 130. Udgangspunktet er, at aflastning efter servicelovens § 41 er et
økonomisk tilskud, mens bevilling af aflastning efter de øvrige bestemmelser i serviceloven påhviler kommunen at iværksætte. Såfremt barnet/den unge er over 12 år og har behov for pasning, dækkes den fulde udgift
på kr. 130/time. Familierådgiveren skal dog foretage en konkret og individuel vurdering af behovet.
Kommunens serviceniveau i forhold til beregning af merudgift til og egenandel af udgiften til aflastning er
en timepris på kr. 75/time svarende til udgiften til en børnepasser under 18 år. Der bevilliges en merudgift
på kr. 55/time, hvilket svarer til en timeløn på kr. 130.
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