INFORMATION OM

Hvem kan få dækket udgifter efter
servicelovens § 100?
- Du skal være mellem 18 og 65 år
- Du skal have en varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
- Du skal have merudgifter ved den daglige
livsførelse.

Tilskud til merudgifter

Typer af merudgifter

Personer mellem 18 år og folkepensionsalderen (der er 65 år indtil år 2019) med
varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne kan få tilskud til dækning af
nødvendige merudgifter ved den daglige
livsførelse. Det kan også være personer
fyldt 65 år, der på grund af eget arbejde i
mere end 750 timer årligt, har søgt opsat
pension i stedet for folkepension.
Det er en betingelse, at merudgiften er en
konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden
lovgivning eller andre bestemmelser i lov
om social service.

- Ekstraordinært slid på tøj, sko mm.
- Særligt dyrt eller særligt udformet tøj
"på grund af deformiteter eller ganske
særlig legemsbygning eller lignende"
- Kursusudgifter, også til børn eller
andre pårørende
- Udgifter til kost og diætpræparater
- Udgifter til medicin, som ikke dækkes
på anden måde
- Ekstraudgifter til befordring generelt, i
fritiden, til og fra arbejde, til og fra
uddannelse og til og fra behandling
- Udgifter til indskud i lejebolig, hvis
flytning til handicapegnet bolig er
nødvendig
- Udgifter til flytning, der er betinget af
en nedsat funktionsevne
- Ekstra varmeudgifter, fordi man ikke
eller kun i begrænset omfang kan
bevæge sig, eller fordi af- og
påklædning tager længere tid
- Merudgifter til beskæftigelse i fritiden
- Ekstra udgifter til daglig vask (tøjvask)
og hygiejne.

Hvad er "varigt nedsat
funktionsevne"?
Ved "varigt nedsat funktionsevne" forstås
en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for
den enkelte er af indgribende karakter i
den daglige tilværelse, og som medfører,
at der ofte må sættes ind med ikke
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Forholdet til pension
Hvis du er tilkendt førtidspension før 1.
januar 2003, er du kun berettiget til
dækning af merudgifter, hvis du er
bevilget kontant tilskud til ansættelse af
hjælper efter servicelovens § 95 eller har
en borgerstyret personlig assistance
(tidligere kaldet hjælperordning) efter
servicelovens § 96. Får du invaliditetsydelse, kan du få dækket nødvendige
merudgifter efter servicelovens § 100.
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Mange kommuner godkendte tidligere en
merudgift til sukkersygediæt på 400 til
450 kr. pr. måned, men nye undersøgelser
i 2008 peger kun på en merudgift på 145
til 165 kr. pr. måned.
Ovennævnte eksempler er ikke
udtømmende, men det afhænger konkret
af, hvordan følgevirkningerne af din nedsatte funktionsevne er.
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Servicelovens § 100 omfatter ikke hjælp til
egenbetaling efter andre bestemmelser i
den sociale lovgivning.

Særlige lidelser
Personer, som har medfødte
misdannelser eller mangler, men ikke
synligt eller umiddelbart konstaterbar
nedsat funktionsevne, kan få hjælp til
dækning af merudgifter til diæt, når
forskrifter om diæt og lignende følges.

Servicelovens § 100 omfatter ikke
udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen
Danmark eller andre private forsikringer.

Personer med PKU (Føllings sygdom) og
personer med Alcaptonuri får særlige
diætpræparater udleveret af Region
Hovedstaden (Kennedy Centret), som
opkræver betaling herfor fra de øvrige
regioner.

Formål med ydelsen
Merudgiftsydelsen skal medvirke til, at en
person med varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne og dennes familie
kan leve så almindeligt et liv som andre
ikke handicappede/personer med nedsat
funktionsevne på samme alder og i
samme livssituation.

Beregningen
Når du søger om dækning af merudgifter,
skal du sandsynliggøre dine udgifter. Både
løbende udgifter og enkeltudgifter medregnes.

Vurderingen
Før kommunen kan behandle en
ansøgning om merudgifter, skal det
vurderes, om du er omfattet af
personkredsen for merudgifter.

Du kan kun få dækket merudgifter, hvis
du kan sandsynliggøre merudgifter på
mindst 6.204 kr. pr. år. Der gælder altså
en bagatelgrænse på 517 kr. i gennemsnit
pr. måned. Denne bagatelgrænse
reguleres hvert år, næste gang 1. januar
2016.

Ved denne vurdering skal kommunen
anvende funktionsevnemetoden. Ved
denne metode skal sagsbehandleren
sammen med dig udfylde et
samtaleskema, hvor dine daglige
funktioner gennemgås for at få et billede
af, hvilke problemer du har med at få den
daglige tilværelse til at fungere.

Når du har sandsynliggjort merudgifter på
mindst 6.204 kr. pr. år, udløser dette en
merudgiftsydelse.

Merudgifterne skal være en nødvendig
følge af den nedsatte funktionsevne. Det
vil sige, at du kun kan få dækket de
udgifter, du ikke ville have haft uden den
nedsatte funktionsevne.

Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede
merudgifter pr. måned og rundes op til
nærmeste kronebeløb, der er deleligt
med 100.

De udgifter, du ville have haft under alle
omstændigheder, skal du selv betale.

Tilskuddet ydes som udgangspunkt som
en kontantydelse. Visse ydelser kan dog
aftales som naturalhjælp, som afregnes
direkte af kommunen.

Merudgifter til behandling (bortset fra
medicin) anses ikke som en merudgift ved
den daglige livsførelse. Sådanne udgifter
må søges dækket i sundhedssektoren.
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Den kontante del af ydelsen udbetales i
månedlige rater. Beløb, som afregnes
direkte af kommunen, modregnes i det
månedlige tilskud.
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Omberegning af ydelsen

Oplysningspligt

Sker der ændringer i de sandsynliggjorte
merudgifter, som ligger til grund for
fastsættelsen af det udbetalte tilskud, skal
tilskuddet ændres i overensstemmelse
hermed.

Når du modtager merudgiftsydelse, har
du pligt til at:
- medvirke til at få de rigtige oplysninger
frem. Både ved ansøgningen, og når du
modtager hjælp, for at det kan afgøres,
hvilken hjælp du er berettiget til
- oplyse kommunen om ændringer i dine
forhold, der kan have betydning for
hjælpen, så snart ændringen sker.
F.eks. ændringer i din helbredsmæssige
tilstand.

Uanset stigninger i de sandsynliggjorte
merudgifter kan du som modtager af
merudgiftsydelse ikke kræve at få
tilskuddet fastsat på ny, før der er
forløbet et år regnet fra den seneste
fastsættelse.

Undlader du at give kommunen
ovennævnte oplysninger, eller afgiver du
urigtige oplysninger, skal for meget
modtaget hjælp tilbagebetales.

Når fastsættelsen af det udbetalte tilskud
ændres på grund af stigninger, sker det
med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet,
hvor stigningen i de sandsynliggjorte
merudgifter fandt sted.

Hvis du ikke opfylder din oplysningspligt,
kan det medføre politianmeldelse for
socialt bedrageri.

Enkeltstående merudgifter
Opstår der behov for dækning af en
enkeltstående merudgift, kan dette ske
ved en enkeltstående udbetaling uden
regulering af det månedlige beløb. Dette
forudsætter, at du allerede er berettiget
til merudgiftsydelse efter servicelovens
§ 100.

Hvis du ikke vil medvirke til/give samtykke
til at indhente oplysninger, må din sag
afgøres på det foreliggende grundlag.
Kan jeg klage?
Du kan klage over kommunens afgørelse
til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, du
har modtaget afgørelsen.

Ophør
Tilskud til dækning af merudgifter er
forudbetalt og bortfalder ved udgangen af
den måned, hvor modtageren når folkepensionsalderen eller dør.

Klagen indgives til kommunen, der så
genvurderer afgørelsen. Fastholder
kommunen afgørelsen, sendes sagen til
afgørelse i Ankestyrelsen.

Er betingelserne for tilskud efter
servicelovens § 100 ikke opfyldt længere,
eller hvis merudgifterne er lavere end
oprindeligt antaget, og de samlede
merudgifter ikke mindst overstiger
6.204 kr. årligt, bortfalder tilskuddet ved
udgangen af den måned, hvor dette
konstateres.
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