INFORMATION OM

Hjælp til merudgifter ved forsørgelse af børn
med handicap
Har du et barn med betydelig og varigt nedsat
funktionsevne, kronisk eller langvarig lidelse,
kan du måske få hjælp til nogle af disse udgifter
til at forsørge barnet.
Læs i denne pjece om dine muligheder.

Hvilke børn?

Hvilken hjælp?

Forsørger du hjemme et barn under 18 år,
som har:
- betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
eller
- en indgribende kronisk lidelse
eller
- en indgribende langvarig lidelse,

Hjælpen er normalt økonomisk - altså i
form af tilskud.
Det kan fx være hjælp til
- merudgifter ved diætkost og
egenbetaling af tilskudsberettiget
medicin
- overnatning på gæstehjem ved et
barns ophold på sygehus
- merudgifter til befordring til dagtilbud,
uddannelse, behandling eller
fritidstilbud
- handicaprettede kurser til forældre og
andre pårørende.

har du mulighed for at få hjælp til dine
merudgifter til at forsørge barnet.
En indgribende kronisk lidelse er en
lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som normalt varer flere år.

Hjælpen er uafhængig af din indkomst og
er skattefri.

En indgribende langvarig lidelse er
normalt en lidelse, som har alvorlige
følger i dagligdagen, og som skønnes at
vare mindst et år.

Formålet med hjælpen
Formålet med hjælpen er:
- at hjælpe dit barn til at kunne blive i
hjemmet
- at hjælpe jer til at kunne leve så
normalt som muligt
- at hindre, at dit barns tilstand
forværres.

Du kan ikke få hjælp til en kortvarig og
mindre indgribende lidelse - som fx nogle
former for allergi.
Desuden kan børn, som ikke ligger tørre
om natten, normalt kun få hjælp, hvis alle
behandlingsmuligheder er udtømt, barnet
er i skolealderen og lidelsen bedømmes at
være kronisk.
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Hvordan udregnes hjælpen?
Hjælpen gives som et månedligt beløb.
For at kunne få økonomisk hjælp skal du
have merudgifter for mindst 4.752 kr. om
året. Får du hjælp til flere børn, er det den
samlede hjælp, der skal overstige 4.752 kr.
om året (2017).
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Sammen med sagsbehandleren laver du
et overslag over samtlige merudgifter på
et år.

Opfølgning
Kommunen skal løbende - og mindst en
gang om året - tale med dig for at finde ud
af, om den hjælp du får er passende. Du
bør derfor gemme kvitteringer og anden
dokumentation for de udgifter, du får
hjælp til.

Der kan være tale om såvel udgifter, som
du kan dokumentere, som udgifter, du og
sagsbehandleren må anslå. Sagsbehandleren skal give dig en oversigt over de
udgifter, som du får hjælp til. De årlige
udgifter lægges sammen og fordeles på
årets måneder.

Rådgivning og vejledning
Din kommune har altid pligt til at rådgive
og vejlede dig - også selv om du ikke kan
få økonomisk hjælp som beskrevet
ovenfor. Sammen kan du og din familie og
kommunens sagsbehandler se på hele
familiens situation.

Når den gennemsnitlige månedlige udgift
er opgjort, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Udbetalingen finder sted månedsvis forud.

Du bør søge rådgivning og vejledning
under alle omstændigheder, fordi din
familie måske kan få andre former for
hjælp end dem, der er nævnt ovenfor. Det
kan være hjælp til at passe dit barn i
hjemmet - for eksempel i form af
hjemmehjælp eller dækning af tabt
arbejdsfortjeneste.

Sker der ændringer i de sandsynliggjorte
merudgifter, som ligger til grund for
kommunens fastsættelse af det udbetalte
tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed.
Selv om der sker 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.

En anden mulighed er, at din familie kan
få hjælp til at skifte bolig eller ændre
indretningen af jeres nuværende bolig.
Endelig har du måske brug for at vide
noget mere om dit barns lidelse. Her kan
sundhedsplejersken eller en af
kommunens specialister hjælpe, ligesom
disse mennesker kan hjælpe med at skabe
overblik over jeres situation.

Ændret fastsættelse af det udbetalte
tilskud skal så ske med tilbagevirkende
kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de
sandsynliggjorte merudgifter fandt sted.
Kommunen kan til enhver tid vælge at
omberegne ydelsen tidligere end et år fra
sidste omberegning, hvis kommunen
vurderer behov herfor. Kommunen kan
ikke kræve for meget udbetalt merudgiftsydelse tilbage.

Hvis kommunen afslår at rådgive og
vejlede dig og din familie, kan du klage
over det til Ankestyrelsen. Kommunen
skal fortælle dig, hvordan du klager.
Bare spørg

Udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen
Danmark eller andre private forsikringer
kan ikke medregnes i merudgiftsydelsen.
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Du kan altid spørge i din kommune om
hjælp. Kommunen kan hjælpe dig, eller
fortælle dig, hvor du ellers kan henvende
dig for at få hjælp.
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