Dækning af nødvendige merudgifter

Udbetaling

Støtte til nødvendige udgifter er en økonomisk ydelse.

Merudgiftsydelsen udbetales månedsvis forud.

Hvem kan søge om nødvendige merudgifter?

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og har en varig nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne, kan du søge om
hjælp til dækning af nødvendige merudgifter.
Med varigt nedsat funktionsevne forstås en:
1. langvarig lidelse, hvis
2. konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som medfører, at
3. der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Det er således ikke din lidelse eller diagnose, der i sig selv gør
dig berettiget til hjælp, det er din nedsatte funktionsevne – altså
hvordan du fungerer i det daglige – der skal vurderes.
Du kan ikke få dækket dine merudgifter, hvis du modtager førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før
2003, med mindre du ud over din førtidspension også er bevilget kontant tilskud eller borgerstyret personlig assistance
(BPA-ordning).

Hvad kan der ydes hjælp til?

Eksempler på nødvendige merudgifter kan være medicin, ekstra vask, transport til og fra behandling eller udgifter forbundet
med handicapbil.
Merudgifterne kan omfatte løbende udgifter såvel som enkeltudgifter.
Du kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige f.eks. robotplæneklipper (og her sammenlignes der med ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan du ikke få støtte til.
Hvis du kan få dækket udgifterne efter anden bestemmelse i
serviceloven eller anden lovgivning, kan du ikke få støtte efter
merudgiftsbestemmelsen.

Beregning af støtte til nødvendige merudgifter

De sandsynliggjorte nødvendige merudgifter skal udgøre
mindst 6.888 kr. pr. år svarende til gennemsnitlig 574 kr. pr.
måned (2022 takst).
- Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem 574 kr. og
1.611 kr., får du 1.074 kr. pr. måned.
- Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er mellem 1.612 kr.
og 2.685 kr., får du 2.148 kr. pr. måned.
- Hvis du har merudgifter over 2.685 kr. om måneden, skal du
kunne dokumentere alle dine merudgifter. Så kan du få dækket alle dine faktiske merudgifter.
Dine merudgifter bliver opgjort fra ansøgningstidspunktet og et
år frem.
Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af din indkomst, og du skal ikke betale skat af pengene.
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Den udbetales normalt til dig som et kontantbeløb. Man kan dog
i nogle tilfælde aftale, at Hedensted Kommune betaler direkte
til leverandør f.eks. ved taxakørsel.

Ophør

Hedensted Kommune følger løbende op på din merudgiftsydelse.
Din merudgiftsydelse ophører, hvis du ikke længere opfylder
betingelserne. Det kan ske, hvis f.eks.
- din funktionsevne er blevet bedre, eller hvis andre forhold i
din situation har ændret sig.
- lovgivningen bliver ændret.
- du når folkepensionsalderen. Merudgiftsydelsen ophører
ved udgangen af den måned du når folkepensionsalderen.

Sådan søger du om støtte til merudgift

Hvis du ønsker at søge om støtte til merudgift eller har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte Velfærdsrådgivningen på tlf.:
79 75 58 20, alle hverdage mellem kl. 09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
Du kan også finde et ansøgningsskema på borger.dk
Rådgivningen Voksenhandicap foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for støtte, herunder om du kan bevilges støtte til merudgift.
Når Hedensted Kommune træffer afgørelse om støtte til merudgift, modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig begrundelse.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om støtte til merudgift, er der brug for, at du opgiver relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder
indhentning af eventuelt lægeoplysninger.
Hvis dine forhold ændrer sig, skal du oplyse Hedensted Kommune herom f.eks. hvis du ikke længere har merudgifter til
transport. Såfremt du ikke gør dette, kan du blive mødt med et
tilbagebetalingskrav.

Svarfrist

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 2 måneder.
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt, hvor Hedensted
Kommune modtager din ansøgning, og løber indtil afgørelsen
er afsendt til dig.

Klagemuligheder

Hvis du får afslag på din ansøgning om støtte til merudgift, kan
du vælge at klage over afgørelsen.
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for støtte til merudgift.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer
for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer.

Kvalitetsstandard for støtte til dækning af nødvendige merudgifter
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om merudgift.
Indhold
Lovgivning
Lov om social service,
SEL § 100

Beskrivelse
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Målgruppe

Borgere, der er mellem det fyldte 18. år og under folkepensionsalderen, og som har en nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne.
Nedsættelsen skal:
- Være varig
- Have konsekvenser af indgribende karakter i hverdagen
- Betyde, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.
Merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og må ikke kunne dækkes
efter anden lovgivning.
Borgeren kan alene få støtte til dækning af de nødvendige merudgifter, som er en direkte følge
af din nedsatte funktionsevne. Udgifter, som er almindelige (og her sammenlignes der med
ikke-handicappede i samme alder og livssituation), kan borgeren ikke få støtte til.
Borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan ikke få hjælp til nødvendige
merudgifter, med mindre borgeren samtidig har en BPA-ordning.

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Typiske merudgifter er f.eks.:
- Medicinudgifter
- Kørsel i forbindelse med behandling
- Særlige kurser
- Håndsrækninger
- Ekstra vask

Andre særlige forhold

Hvis du er omfattet af målgruppen, skal dine merudgifter udgøre mindst 6.888 kr. pr. år (2022
takst) Beløbsgrænsen reguleres hvert år.
I sager om merudgifter anvender Hedensted Kommune Voksenudredningsmetoden (VUM)

Hvem behandler
ansøgningen?

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning.
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