Servicelovens §41, §42, §95, §96
Merudgiftsydelse
§ 41. K ommunalbestyrel sen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i
hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psyki sk funktionsevne eller indgribende kroni sk eller langvari g lidel se. Det er en f orudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.
Stk. 2. Til dækning af merudgi fter beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på 2.424 kr. Ydel sen beregnes på grundlag af det
konkrete behov og udbetales med en ell er f lere ottendedele af standardbeløbet. Merudgiftsydel sen kan tildeles med mere end ét standardbeløb.
Stk. 3. Merudgif tsydel sen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før
merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling.
Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er beti nget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn
til pasning m.v. følges.
Stk. 5. Social mini steren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til , og beti ngelserne herf or.
B eløb 1/1 2008
M erudgiftsydelse

kr.

Standardbeløb, beregningsgrundl ag (stk. 2), månedlig
M erudgiftsydelsen, mini mum 1/8 (stk. 3), månedli g
Mini mum, merudgifter (stk. 3), årlig

2.600
325
3.900

Tabt arbejdsfortjeneste
§ 42. K ommunalbestyrel sen skal yde hjælp til dækni ng af tabt arbejdsf ortj eneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvari g lidelse. Ydelsen er beti nget
af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i
hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer
det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der indregnes bidrag til
pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydel sen pr. 1. januar 2004. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige
arbejdsgi verbidrag. Kommunen indbetaler efter regl erne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsf ortjeneste. Ydelsesmodtageren skal
betal e 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.
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Stk. 2. Social mini steren fastsætter regler om beregning og regul ering af tabt arbejdsf ortjeneste efter stk. 1, herunder om indregning og indbetali ng af bi drag til pensionsordning, og
efter indsti lling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATPbidrag.
B eløb 1/1 2008
Tabt arbejdsfortjeneste (stk. 2)

Pct.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering

2,9

Ferietill æg, pct. af sidste års bruttoydel se

1,0

Ophørsti llæg, pct. af sidste 12 måneders
brutt0ydelse

12,5

Kontant tilskud
§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådi ghed for en
person, der har behov for hjæl p efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrel sen i stedet udbetale et til skud til hjælp, som den pågældende selv antager.
Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk ell er psykisk funktionsevne, der har
behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i
hjemmet i mere end 20 ti mer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjæl p,
som den pågældende sel v antager.
Stk. 3. Kommunal bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjæl p ell er udbetal es til en nærtstående person, som passer den
pågældende.
Stk. 4. Kommunal bestyrelsen kan udbetal e tilskuddet efter stk. 1, 2 og 3 som et fast beløb
på grundlag af anslåede udgi fter.

§ 96. K ommunalbestyrel sen skal yde et til skud til dækning af udgifter ved ansættelse af
hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeli g og varigt nedsat fysi sk eller psykisk funktionsevne, der har et akti vi tetsniveau, som gør det nødvendigt at yde
en ganske særlig støtte.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at modtageren selv er i stand til at admi nistrere
hjælperordni ngen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse.
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