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Henvendelse fra KL vedr, dækning af enkeltstående merudgift 

Jf. servicelovens § 41 skal kommunen yde dækning af nødvendige mer-
udgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kro-
nisk eller langvarig lidelse. 

Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte 
funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i servicelo-
ven eller anden lovgivning. De skønnede merudgifter skal udgøre mindst 
4.945 kr. pr. år (2019-niveau). 

Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan 
dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det måned-
lige beløb. Dette forudsætter, at familien allerede er berettiget til merud-
giftsydelse efter regelsættet. 

Hvis en familie er berettiget til ydelsen, og har en stor enkeltstående mer-
udgift, men ikke allerede modtager et månedligt beløb, kan kommunen 
ikke dække denne enkeltstående merudgift ved en enkeltstående udbeta-
ling. 

I disse tilfælde skal kommunen beregne, hvor stor en merudgift familien 
er berettiget til pr. måned og udbetale den pågældende enkeltstående 
merudgift over en periode på efterfølgende 12 måneder. Det betyder, at 
familien skal lægge ud for den enkeltstående merudgift og først får dæk-
ket deres merudgift hen over 12-månedersperioden. 

KL har været i dialog med Ankestyrelsen, som har bekræftet denne tolk-
ning af regelsættet. 

På baggrund af ovenstående foreslår KL, at reglerne ændres, så det bli-
ver muligt for kommunen at dække enkeltstående merudgifter over mini-
mumsbeløbet til berettigede familier ved &I samlet udbetaling, også 
selvom familien ikke i forvejen modtager et månedligt beløb. Formålet 
med regelændringen er, at familien ikke tvinges til at lægge ud, hvilket 
kan være umuligt for økonomisk vanskeligt stillede familier. 

Forslaget vil set over en 12-måneders periode være udgiftsneutralt for 
kommunen, da kommunen samlet set vil have samme udgifter som hidtil, 
uanset om merudgiften ydes som &I enkeltstående udbetaling eller over 
en 12-måneders periode. 
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Med venlig hilsen 
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