
Forenkling af regler om merudgifter  
kan styrke borgernes retssikkerhed

Hvorfor er reglerne svære at administrere og forstå?
Den nødvendige sagsbehandling er en tidskrævende proces, som pålægger kommunerne omfattende 
administrative byrder til at undersøge, om borgerne har ret til ydelserne. Kravene til sagsbehandlingen kan være 
vanskelige for borgerne at forstå. Begge dele forringer dialogen og samarbejdet mellem borger og kommune.

Personkredsvurderingen
Det er ofte vanskeligt for kommunen at vurdere, om et barn med nedsat funktionsevne er i personkredsen eller 
ej for merudgiftsbestemmelsen. Det skyldes bl.a. komplicerede regler for, om vurderingen skal foretages uden 
eller med den eventuelle medicinske behandling, som barnet modtager.

Snitflade til hjælp efter anden lovgivning
Hjælp til merudgifter kan kun ydes, hvis hjælpen ikke kan ydes efter andre regler. Det er ofte vanskeligt for 
kommunen at vurdere, om en merudgift skal og kan dækkes efter en anden regel eller efter merudgiftsreglerne. 
Det betyder, at det ofte er uklart, om kommunen skal bevilge ydelsen eller ej efter merudgiftsreglerne.

Vurdering af merudgiften
Når kommunen modtager en ansøgning om dækning af merudgifter fra en familie eller borger, skal kommunen 
sammenholde borgerens sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter med, hvad normaludgiften til de 
pågældende aktiviteter/goder ville være for ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. 

Det er ofte meget tids- og ressourcekrævende at undersøge, hvad der er normaludgiften for aktiviteter/goder 
for ikke-handicappede i samme alder og samme livssituation. Kommunen skal fx forsøge at finde statistik for, 
hvor mange par bukser en gennemsnitsdansker bruger årligt, om andre ikke-handicappede bruger mere eller 
mindre el, vand eller varme eller om det kan anses for almindeligt for en 20-årig at køre 3.000 km. til 
fritidsaktiviteter årligt.

Hvorfor er der brug for en forenkling?
Efter serviceloven har kommunen ansvar for at yde dækning af nødvendige merudgifter til børn med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 41), samt 
voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 100). 

Klager over kommuners afgørelser om merudgifter udgør ca. en femtedel af samtlige klager til Ankestyrelsen 
indenfor servicelovens område. Omtrent halvdelen af de sager, der påklages til Ankestyrelsen, ændres eller 
hjemvises. Kommunerne oplever generelt, at regelsættet er vanskeligt at administrere og medfører betydelige 
administrative byrder. 

En forenkling af reglerne har potentialer til at øge retssikkerheden for familierne og borgerne og frigøre 
administrative ressourcer i kommuner og Ankestyrelsen. Enklere regler vil dels være lettere at forstå for 
borgerne og dels bidrage til flere korrekte afgørelser i kommunerne.

KL foreslår, at regelsættet ændres, så det bliver mere gennemskueligt for borgerne, hvad de har ret til, 
og lettere for kommunerne at administrere reglerne. 



KL’s forslag
KL mener, at der er potentiale for at øge borgernes retssikkerhed og lette de administrative byrder i 
kommunen til sagsbehandlingen, hvis reglerne ændres på en række punkter. Her er KL’s forslag. Forslagene 
kan kombineres eller indføres hver for sig.

1. Tydeliggørelse af personkredsen på børneområdet: Reglerne på børneområdet ændres, så vurderingen 
af barnets funktionsevne altid skal foretages med den medicinske behandling, som barnet modtager.

2. Tydeliggørelse af snitflade til anden lovgivning: Snitfladen mellem merudgiftsbestemmelserne og 
anden lovgivning afgrænses tydeligere. 

3. Standardkatalog over normaludgifter: Staten (fx Danmarks Statistik eller Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen) udarbejder et standardkatalog over gennemsnitlige udgifter for ikke-handicappede i 
forskellige aldersgrupper og livssituationer indenfor de områder, der hyppigst søges om og bevilges 
merudgifter til.

4. En udtømmende bekendtgørelse: De hyppigst forekommende udgiftstyper er kost og diætpræparater, 
medicin, befordring, håndsrækninger, ekstra varmeudgifter, tøjvask, beklædning, fritidsaktiviteter samt 
handicaprettede kurser til forældre og pårørende. Det fastlægges i en bekendtgørelse indenfor hvilke 15-20 
områder, borgere og familier kan få dækket merudgifter. Bekendtgørelsen opdateres jævnligt.

Har du spørgsmål til KL om forenkling af reglerne om merudgifter?

KL uddyber gerne grundlaget og perspektiverne i det vi har beskrevet ovenfor. KL har en række konkrete 
eksempler på sager om merudgifter, der viser hvor svært det er at administrere reglerne. Du er derfor altid 
velkommen til at kontakte en af følgende: 

Kontorchef       Chefkonsulent 
Janet Samuel       Rigmor Lond
Mail: jasa@kl.dk       Mail: ril@kl.dk
Mobil nr. : +45 2263 2257       Mobil nr. : +45 3020 9774 

Læs mere om KL på socialområdet på www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/ 

Tabel 1: Ankestyrelsens klagestatistik – antal og procenter – alle 
kommuner. Kilde: Ankestyrelsens klagestatistik 2016 2017 2018 2019
Merudgiftsydelse 
børn Afgjorte sager i alt 754 1252 1455 1100

Omgørelsesprocent 42 48 40 46

Merudgiftsydelse 
voksne Afgjorte sager i alt 909 1951 875 738

Omgørelsesprocent 30 17 31 49

Afgjorte merudgiftssager i alt 1663 3203 2330 1838
Alle afgørelser serviceloven 8967 11068 10512 10260
Andel af samtlige sager % 19 29 22 18

http://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/

