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Folketingets Social-, Indenrigs og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 4. april 2017 stillet følgende 
spørgsmål nr. 13 (ad L 150) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. 
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jakob Sølvhøj (EL). 

Spørgsmål nr. 13: 

Kan ministeren oplyse årsagen til, at borgere med merudgifter over 2.501 kr. skal do-
kumentere merudgifterne og ikke som de øvrige borgere, der er omfattet af merud-
giftsbestemmelsen, sandsynliggøre udgiften, og vil ministeren oplyse, hvorvidt denne 
forskel vil betyde, at borgere med merudgifter over 2.501 kr. kan risikere først at få 
deres merudgifter dækket med betydelig forsinkelse? 

Svar: 

Den foreslåede ændring af merudgiftsydelsens udmålingssystem udmønter det, som 
aftalepartierne var enige om ved indgåelsen af aftalen om revision af servicelovens 
voksenbestemmelser den 4. november 2016. Ændringen består i, at der indføres to 
standardbeløb, som kommer til udbetaling, hvis borgerens sandsynliggjorte merudgif-
ter ligger inden for et givent interval. Det ene standardbeløb udgør 1.000 kr. om må-
neden og kommer til udbetaling, hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter ligger i 
intervallet 534-1.500 kr. Det andet standardbeløb udgør 2.000 kr. og kommer til udbe-
taling, hvis borgerens sandsynliggjorte merudgifter ligger i intervallet 1.501-2.500 kr.  
 
Hvis borgeren kan dokumentere merudgifter på 2.501 kr. om måneden eller derover, 
udbetales et beløb svarende til de faktiske merudgifter.  Dokumentationskravet for 
merudgifter på 2.501 kr. om måneden eller derover, er således politisk besluttet.  
 
Dokumentationskravet medfører ikke forsinkelse i merudgiftsdækningen. Når borgeren 
har dokumenteret sine løbende månedlige merudgifter ved den daglige livsførelse, vil 
det dokumenterede beløb komme til udbetaling månedligt, indtil der sker ændringer i 
bevillingsgrundlaget. 
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