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Til myndigheder og organisationer, jf. vedlagte høringsli-
ste 
 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn 

med handicap eller langvarig sygdom og udkast til revideret bekendtgørelse om 

nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 

Social- og Indenrigsministeriet fremsender hermed udkast til revideret bekendtgørelse 

om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom og udkast til revi-

deret bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til hø-

ring. 

I forhold til den nugældende bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handi-

cap eller langvarig sygdom – bekendtgørelse nr. 1245 af 13. november 2017 – er der 

tilføjet et nyt stykke i udkastets § 5, hvori det foreslås fastsat, at familier, der ikke alle-

rede får udbetalt merudgiftsydelse efter § 41, stk. 3, kan få dækket en enkeltstående 

merudgift ved en enkeltstående udbetaling, såfremt denne mindst svarer til det årlige 

minimumsbeløb. Som følge af den nye ferielov er der yderligere foreslået en ændring i 

§ 15, der fastslår, at beløb til dækning af tabt arbejdsfortjeneste udbetales ved ferie-

årets start.   

I forhold til den nugældende bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den dag-

lige livsførelse – bekendtgørelse nr. 1248 af 13. november 2017 – er der tilføjet et nyt 

stykke i udkastets § 9, hvori det fastslås, at borgere, der ikke allerede får udbetalt mer-

udgiftsydelse efter § 100, kan få dækket en enkeltstående merudgift ved en enkeltstå-

ende udbetaling, såfremt denne mindst svarer til det årlige minimumsbeløb.  

På baggrund af de foreslåede ændringer er der yderligere foretaget enkelte rent sprog-

lige ændringer i begge bekendtgørelser. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest 

torsdag den 16. april 2020 til mipo@sim.dk. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mie Polk på ovenstående e-mailadresse. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Afgivelse af hø-

ringssvar anses derfor samtidig som et samtykke til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og mailadresse. 
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