Social og Sundhed Tirsdag den 03. September 2019

BEHANDLINGSARK SOCIAL OG SUNDHED 3. SEPTEMBER 2019
13. Orientering
Sagsfremstilling
Nye satser vedr. dækning af nødvendige merudgifter.
Byrådet godkendte i april 2019 Assens Kommunes kvalitetsstandard vedr. dækning af
nødvendige merudgifter, jf. Serviceloven § 100. Efterfølgende er der sket en central regulering
af de oplyste satser for 2019. Som konsekvens heraf er kvalitetsstandarden vedr. dækning af
nødvendige merudgifter blevet opdateret med de nye satser.
Bilag: Kvalitetsstandard Serviceloven § 100, redigeret august 2019.
Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019
Social og Sundhed besluttede at nye satser vedr. dækning af nødvendige merudgifter taget til
efterretning og denne justeres administrativt også fremover hvis der er tale om ændringer i
statslige satser.

Kvalitetsstandard
Dækning af nødvendige merudgifter
jf. § 100 i Lov om Social Service
Myndighed social – Voksenhandicap

Godkendt i Byrådet april 2019
Administrativt opdateret august 2019

Dækning af nødvendige merudgifter
§ 100 i Lov om Social Service (Serviceloven)
Formål

Formålet med merudgiftsydelsen er at yde økonomisk kompensation til
borgere med varigt nedsat funktionsevne for nødvendige merudgifter ved
den daglige livsførelse. Det er en forudsætning, at merudgiften er en
konsekvens af den nedsatte funktionsevne.
Formålet er også at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et
almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne på
samme alder og i samme livssituation.
Sigtet med hjælp til dækning af nødvendige merudgifter er at give borgeren
mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan borgerens behov bedst kan
dækkes.
Merudgiftsydelsen skal samtidig sikre, at borgere med varigt nedsat
funktionsevne, som yder en særlig indsats for at bevare tilknytningen til
arbejdsmarkedet, kan forblive på arbejdsmarkedet.

Lovgrundlag

 Lovbekendtgørelse nr. 114 af 30. august 2018 om social service.
 Bekendtgørelse nr. 1248 af 13. november 2017 om nødvendige
merudgifter ved den daglige livsførelse.
 Vejledning nr. 10280 af 14. december 2017 om nødvendige merudgifter
ved den daglige livsførelse.

Målgruppe

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som
 er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 har opsat udbetalingen af folkepension
(jf. lov om social pension § 15a)
Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis
konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige
tilværelse. Nedsættelsen af funktionsevnen skal samtidigt medføre, at der
ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at opnå
en tilnærmelsesvis normal tilværelse.
Borgere, der er tilkendt invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. kan få dækket
nødvendige merudgifter.
Borgere med 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.
Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning
eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få
hjælp til merudgifter hertil. Det samme gælder merudgifter til beklædning,
der er nødvendigt på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder
ekstraordinært slid på ortopædiske sko.
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Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset borgerens boform.
Borgere, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. er ikke berettiget til
ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de er bevilget kontant tilskud
efter Lov om Social Service § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter
Lov om Social Service § 96.
Ved ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter foretager
kommunen en konkret og individuel vurdering af, om ansøgeren er i
målgruppen for ydelsen.
Indhold og omfang

Indholdet af ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af nødvendige
merudgifter ved den daglige livsførelse.
Merudgiften skal være en nødvendig følge af borgerens nedsatte
funktionsevne. De udgifter, der kan dækkes, er udgifter ved den daglige
livsførelse, som ikke-handicappede borgere på samme alder og i samme
livssituation ikke har.
Der kan ydes tilskud til nødvendige og sandsynliggjorte merudgifter for
borgeren, fx merudgifter til medicin, beklædning, tøjvask, kost og
diætpræparater, individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.
Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte
merudgifter udgør mindst 6.540 kr. pr. år, svarende til 545 kr. pr. måned
(april 2019 niveau).
 Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.020 kr. pr. måned, hvis de
sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 545 kr. - 1.530 kr. om
måneden (april 2019 niveau).
 Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.040 kr. pr. måned, hvis de
sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.531 kr. - 2.550 kr. om
måneden (april 2019 niveau).
 Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.551 kr. pr. måned,
ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter
(april 2019 niveau).
Ved faktiske merudgifter forstås det specifikke beløb, som borgeren kan
dokumentere. Kravet om dokumentation gælder for alle borgerens
merudgifter – også de merudgifter, der er lavere end 2.551 kr./måned
(2019 niveau).
Der kan ydes dækning til en enkeltstående merudgift.
Dette forudsætter, at personen allerede er berettiget til merudgiftsydelse.
Tilskud til merudgifter sker som udgangspunkt som en kontantydelse, dvs.
at den udbetales til Nem-konto.
Tilskud til merudgifter er forudbetalt.
Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue.
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Særligt i forhold til personer der modtager bistands- eller plejetillæg
Er borger tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder der særlige regler ved
udmålingen af merudgifter efter Serviceloven § 100.
Bistands- eller plejebehov skal som udgangspunkt dækkes af pensionslovens
regler. Kommunen vil i hvert tilfælde derfor foretage en konkret, individuel
vurdering af, hvor stor en del af bistands- eller plejetillægget skal indgå i
udmålingen af merudgifter. Dette har til formål at sikre, at det samme
behov ikke bliver dækket to gange.
Der ydes ikke tilskud til

 Borgeren skal selv afholde udgifter svarende til, hvad andre borgere
uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation har.
 Bestemmelsen er subsidiær. Det betyder, at man ikke kan få dækket
merudgifter, der kan dækkes efter andre bestemmelser i Serviceloven
eller anden lovgivning.
 Der ydes ikke tilskud til egenbetaling efter andre bestemmelser i den
sociale lovgivning.
 Der ydes ikke tilskud til udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen
Danmark eller andre private forsikringer.
 Allerede afholdte udgifter kan ikke dækkes efter Servicelovens § 100, hvis
udgiften er afholdt inden ansøgningen om dækning af udgiften er
modtaget.

Ansøgning, visitation og
sagsbehandling

Ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter kan ske ved at udfylde
en ansøgningsblanket, som findes på www.borger.dk, eller ved at rette
henvendelse til Assens Kommune, Myndighed Social.
Ved behandling af en ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter
vurderer Myndighed Social borgerens funktionsevne og afklarer, om
borgeren er omfattet af målgruppen.
Borgers funktionsevne vurderes som udgangspunkt ud fra
voksenudredningsmetoden (VUM).
Det kan være nødvendigt at indhente relevante lægelige oplysninger
og/eller andre oplysninger til belysning af behovet. Indhentning af
nødvendige oplysninger vil ske efter samtykke og i samarbejde med
borgeren.
Endelig vurderer Myndighed Social, om borgeren er berettiget til dækning
af nødvendige merudgifter, og i givet fald hvilket tilskud, der kan ydes.
Det er et lovkrav, at borgeren medvirker til korrekt belysning af sagen.
Ellers behandler kommunen ansøgningen på det foreliggende grundlag.
Borger vil modtage en skriftlig afgørelse fra Myndighed Social.
Sagerne behandles hurtigst muligt og maksimalt inden for 10 uger.
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Udmåling af tilskud

Tilskud til merudgifter udmåles på grundlag af sandsynliggjorte eller
dokumenterede nødvendige merudgifter som følge af borgerens
funktionsnedsættelse.
Borgeren er ansvarlig for at sandsynliggøre eller dokumentere nødvendige
merudgifter.
Sandsynliggjorte udgifter
Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når borgeren kan
sandsynliggøre merudgifter mellem 545 kr. og 2.550 kr./måned
(april 2019 niveau). (Se tidligere afsnit Indhold og omfang)
Hvis udmålingen sker på baggrund af sandsynliggjorte merudgifter,
fastlægges et overslag over merudgifter ud fra kendskabet til niveauet
generelt for de omhandlede udgifter.
At en merudgift skal være sandsynliggjort betyder, at kommunen ikke kan
kræve dokumentation for merudgiften.
Hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter er tæt på den nedre eller øvre
grænse i et interval, eller hvis der er uenighed mellem borgeren og
Kommunen herom, vil det kræve en mere detaljeret sandsynliggørelse af
merudgifter.
Dokumenterede udgifter
Hvis borgere kan dokumentere nødvendige merudgifter på over 2.551
kr./måned (april 2019 niveau), ydes tilskuddet med et beløb svarende
til de faktiske merudgifter.
Ved faktiske merudgifter forstås det specifikke beløb, som borgeren kan
dokumentere. Kravet om dokumentation gælder for alle borgerens
merudgifter – også de merudgifter, der er lavere end 2.551 kr./måned
(april 2019 niveau).
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Opfølgning på ydelsen

Kommunen er forpligtet til løbende at følge op på de enkelte sager for at
sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål.
Kommunen følger op på ydelsen mindst én gang årligt.
Borger har pligt til at underrette kommunen om ændringer i de oplyste
forhold, herunder helbredsforhold, bopæl, ændringer i behov m.v., som kan
have betydning for sagen.
Det betyder bl.a., at borger har pligt til at oplyse kommunen om ændrede
udgifter, eller hvis borger flytter til en anden kommune.
Tilskuddet ophører
 Hvis betingelserne for tilskud til merudgifter ikke længere er
opfyldt.
 Hvis merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget og ikke
overstiger 6.540 kr. pr. år (april 2019 niveau).
 Hvis en borger, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår
til førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension.
(Med mindre borger er bevilget støtte efter Lov om Social Service §
95 eller § 96.)
 Når borgeren når folkepensionsalderen eller afgår ved døden.
 Hvis borger fraflytter kommunen, og handle- og betalingsforpligtelsen overgår til ny kommune jf. lov om retssikkerhed og
administration.
Særligt vedr. flytning til anden kommune
Merudgiftsydelse stopper automatisk, når borger fraflytter kommunen.
Borger skal selv sørge for at søge om merudgiftsydelse i sin nye kommune.
Borger kan få konkret og individuel rådgivning ved at henvende sig til
kommunen.

Hvad koster ydelsen for
borgeren?

Borgeren skal selv afholde udgifter svarende til, hvad andre borgere uden
nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation har.

Hvem leverer ydelsen?

Tilskud til merudgifter sker som udgangspunkt som en kontant ydelse,
dvs.at den udbetales til Nem-konto.

Klagemuligheder samt
kontakt

Hvis borger er uenig i den afgørelse, som kommunen har truffet, kan der
klages over afgørelsen. Der er vedlagt klagevejledning til afgørelsen.
Der kan klages mundtligt eller skriftligt til
Assens kommune, Myndighed Social
Adresse: Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Telefonnr. 6474 7521
Du kan ligeledes klage ved at sende en sikker e-mail via www.borger.dk ved
brug af Nem ID
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