
 
 

Plejefamilier kan ansøge myndighedsrådgiver om hel eller delvis dækning af 
særlige udgifter, som ikke forventes, afholdt af kost og logibeløbet. 

 

Myndighedsrådgiver skal ved hver ansøgning om tilskud foretage en konkret 
og individuel vurdering, inden der kan foreligge en bevilling. 
 
Der skal altid være en bevilling fra myndighedsrådgiver, inden udgiften 
afholdes. 
 
Udgiften afholdes altid kun mod forelæggelse af dokumentation i form af 
dokumenteret prisoverslag/kvittering. 

 
 

Eksempel Udspecificering 

 

Kørsel 
 
Der ydes kørselsgodtgørelse med statens laveste takst til 
kørsel i forbindelse med møder med myndighedsrådgiver, 
supervision og obligatoriske uddannelsesdage, samt til 
samvær med biologiske forældre. 

 
Almindelig forekommende kørsel til fritidsaktiviteter, skole, 
læge og lignende dækkes af kost- og logibeløbet. 

 

Som udgangspunkt ydes der ikke kørselsgodtgørelse til 
skolekørsel. 
 
Kørsel til skole i forbindelse med at barnet går i 
specialklasse træffes på baggrund af en konkret og 
individuel vurdering.  

 

Udredninger/undersøgelser i regi af sundhedsvæsnet 
 
Ved kørsel under 50 km: 

Når et barn indgår i udredninger og lægeordineret 
behandling ved speciallæger/i sygehusregi, eller når der er 
behov for helbredsopfølgninger ud over almindelige 
lægebesøg, kan der ydes kørsel efter statens laveste 
takst, såfremt der er tale om kørsel under 50 km frem og 
tilbage mellem det enkelte undersøgelsessted og 
hjemmet. 

 

Ved kørsel over 50 km: 
Ved kørsel over 50 km frem og tilbage mellem det enkelte 
undersøgelsessted og hjemmet søges om dækning af 
kørsel fra sygesikringen. 
 

Følgeudgifter/særlige udgifter 



 

Særlig behandling 
 
Hvis plejebarnet bliver henvist af lægen til fysioterapeut, 
ergoterapeut eller anden godkendt behandling, kan der 
ansøges om at få disse udgifter dækket. 

 
Personer med varigt, fysisk handicap kan få gratis 
fysioterapi (herunder ridefysioterapi) efter 
sygesikringslovens regler. For alle andre skal det først 
søges afklaret, om udgifterne til ergo- og fysioterapeutisk 
behandling kan bevilges i kommunalt regi 
(Sundhedscenteret/træningsenheden). Typisk henvises via 
sundhedsplejen eller PPR. 



 

  

Psykologsamtaler kan efter myndighedsrådgivers 
konkrete og individuelle vurdering bevilliges gennem 
forvaltningens psykologer, hvis ikke disses dækkes via 
egen læge, PPR eller tilsvarende med tilskud fra 
sygesikringen 

 

Indskrivnings- / etableringsbeløb 
 
Tilskuddet søges som udgangspunkt til at supplere 
barnets / den unges beholdning af tøj og sko. Når særlige 
forhold gør sig gældende, kan der bevilges etablering til 
barnet / den unge. Eks. tv, PC, pynt til værelse, legetøj. 
Plejefamilien skal stille et møbleret værelse til rådighed og 
kan ikke bevilliges udgifter dækket, som er forbundet med 
dette. 

 
Ved kortvarige anbringelser af unge, der skal videre i egen 
bolig, kan der også være særlige forhold, der gør sig 
gældende. 

 
Hvis plejebarnet er 0-3 år, når han/hun bliver anbragt, kan 
der ansøges om: 

 

• Barnevogn max. 5000,- 

• Seng + tilbehør max 1000,- 

• Puslebord + tilbehør 1000,- 

• Autostol 500,- 

• Klapvogn 800,- 

• Højstol/skråstol 500,- 

 

Alle indkøb skal være sikkerhedsgodkendte. Køb af brugt 
babyudstyr accepteres. 

 

Er der tale om anbringelse af flere børn i samme familie, 
kan der være behov for anskaffelse af ekstra seng(e). Det 
vil være plejefamiliens opgave at indhente prisoverslag 
(gerne to forskellige) på det udstyr, som der er behov for 
ved etableringen. 

 

Prismæssigt skal der være tale om et mellemniveau. 
 
Udstyret tilhører i ovennævnte situationer Hjørring 
Kommune og skal følge barnet ved udflytning eller 
returneres til kommunen efter endt brug. 

 

Udskrivningsbeløb 
 
Udgifter i forbindelse med at et plejebarn skal flytte i egen 
bolig jf. KL’s satser. 

 

Dog skal det bemærkes at her er tale om særlige tilfælde. 
Unge som nærmer sig voksenlivet skal guides til at 
forberede sit til livet som voksen og til at flytte i eget hjem. 



 

 Herunder hører, at I som plejefamilie vejleder den unge til 
at spare op og gøre sig klar til at flytte ud – bl.a. kan 
plejefamilien hjælpe på vej ved at begynde at give gryder, 
service, sengetøj o lign i fødselsdags- og julegave 

 

Sikkerhedsudstyr 
 
Sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedsseler og autostole 
kan evt. bevilges som udlån 

 
PC, IPads, smartphones og andet 
elektronisk udstyr 

 
Elektronisk udstyr til brug for skole og fritid dækkes af 
kost- og logibeløbet 

 

Konfirmation/non-firmation 
 
2 x konfirmationsbidrag jf. KL’s takster til afholdelse af 
konfirmation og 1 x bidrag til 
konfirmationsbeklædning til barnet. 

 
Konfirmationsbidrag kan kun bevilliges hvis biologiske 
forældre ikke afholder konfirmation og efter dialog med 
myndighedsrådgiver. 

 

Alle gaver fra plejefamilien til barnet forudsættes afholdt af 
omkostningsdelen svarende til den gavekultur, der er i 
plejefamilien i forhold til egne og andres børn. 
 
Konfirmation og non-firmation sidestilles i forhold til evt. 
bevillingsniveau. 
 

 

Traktorkørekort 
 

Til traktorkørekort kan bevilliges optil 3000 kr. + udgifter til 
lægeerklæring 
 

 

Knallertkørekort 
 
Til knallertkørekort kan bevilliges optil 1000 kr. + udgifter til 
lægeerklæring. Der bevilges ikke udgifter til evt. styrthjelm. 
 

 

Studenterfest 
 
Til studenterfest kan bevilliges ½ gang af KL’s takst til 
konfirmationsbidrag 

 

Ferieudgifter 
 

Udgifter til ferie mv. Det er kun merudgiften, der kan søges 
dækket. Der kan bevilges max. kr. 4000,00 pr. år. Der er 
mulighed for at overføre beløbet inden for 2 år. 

 

Tilskud til cykel/knallert 
 
Hvis der er tale om et rimeligt transportbehov til skole, fritid 
eller arbejde kan der søges om tilskud til cykel/knallert. 
Der kan også søges om lovpligtig ansvarsforsikring. 

 

Der kan maximalt bevilliges 2000,- kroner i tilskud til 
knallert. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82482/cf_202/Taksttabel_-2017-.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82482/cf_202/Taksttabel_-2017-.PDF


 

 For tilskud til cykler gælder følgende takster: 
 
Børn op til 10 år: max. 1300,- kr. inkl. hjelm 
Børn 10 – 18/23 år: max. 2000,- kr. 2300 inkl. hjelm 

 
Der kan max. søges hvert andet år. 

 

3. fritidsaktivitet 
 
Der kan evt. bevilliges tilskud til 3. fritidsaktivitet, men kun 
hvis et særligt behov og formål fremgår af handleplanen. 

 

Plejeforældrene forventes at afholde 1. og 2. fritidsaktivitet 
af kost og logibeløbet. 

 

Årskort til Fårup Sommerland og lign. 
Fritidstilbud 

 
Dækkes af kost- og logibeløbet 

 

Studietur/udenlandsrejse ifm. 
skoleophold 

 
Der kan søges om dækning af udgiften til udenlandsrejse i 
forbindelse med skoleophold, hvis opholdet/rejsen 
skønnes at have et uddannelsesmæssigt sigte, og at 
størstedelen af klassen deltager. Myndighedsrådgiver 
foretager en konkret og individuel vurdering. 

 

Briller/kontaktlinser 
 
Tilskud til briller eller kontaktlinser. Der kan bevilges tilskud 
til brillestel på max. kr. 500,00 + brilleglas efter 
overslag/kvittering. 
Herudover kan bevilliges 1 stk. synstest (op til 500 kr.). 
Der kan bevilges løbende abonnement på kontaktlinser på 
max. kr. 200,00 pr. mdr. 

 

I få tilfælde er det nødvendigt at ansøge om tilskud udover 
ovenstående. Hvis der søges om større beløb end 
ovenstående skal der altid foreligge dokumentation for 
behovet fra optiker/ øjenlæge, samt prisoverslag – bedst 
og billigst. 

 

Udgift til institutionsplads, skoletilbud og 
efterskoleophold 

 
Udgift til dagpleje, vuggestue, børnehave, skolepasning, 
efterskoleophold o.l. afholdes af Hjørring Kommune, hvis 
foranstaltningen er et led i den fastlagte handleplan. 

 

Daginstitutioner dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, 
Klubtilbud bevilliges som en følgeudgift af anbringelsen og 
skal ikke ansøges om. 

 
Der gives ikke tilskud til private skoletilbud, og som 
udgangspunkt gives heller ikke tilskud til private 
pasningstilbud. 

  



 

Merudgifter 

 

• Ekstra udgifter som følge af et barns 
funktionsnedsættelser 

Hvis plejebarnets fysiske eller psykiske nedsatte 
funktionsevne ville have berettiget barnets biologiske 
forældre til at få dækket merudgifter efter servicelovens § 
41, vil samme regler gælde for plejefamilier jf. Hjørring 
Kommunes hjemmeside: Serviceniveau for merudgifter, 
jf. Servicelovens § 41. 

 
Ekstra udgifter i forbindelse med børn med enuresis 
nocturna kan bevilliges efter § 41 i særlige tilfælde jf. 
Hjørring Kommunes serviceniveau – se ovenstående link 

 
Musikterapi betragtes som udgangspunkt som behandling 
og kan derfor ikke bevilges som en merudgift. 

 
Dåb 

 
Der bevilges ikke udgifter til afholdelse af dåbsfest eller 
dåbsbeklædning. 

 
 
 

 
 

Nedenfor er beskrevet, hvilke udgifter den unge anbragt over 18 år selv skal 
afholde, og hvilke der skal afholdes af den unges plejefamilie eller institution. 
 
Myndighedsrådgiver skal ved hver ansøgning om tilskud foretage en konkret 
og individuel vurdering, inden der kan foreligge en bevilling. 
 
Der skal altid være en bevilling fra myndighedsrådgiver, inden udgiften 
afholdes. 
 
Udgiften afholdes altid kun mod forelæggelse af dokumentation i form af 
dokumenteret prisoverslag/kvittering. 

 
 

Eksempel Udspecificering 

 

Følgeudgifter/særlige udgifter 
– for anbragte unge der er fyldt 18 år 

https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/boern-og-unge-med-handicap/serviceniveau-og-takster-for-merudgifter-og-tabt-arbejdsfortjeneste/
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/boern-og-unge-med-handicap/serviceniveau-og-takster-for-merudgifter-og-tabt-arbejdsfortjeneste/
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/boern-og-unge-med-handicap/serviceniveau-og-takster-for-merudgifter-og-tabt-arbejdsfortjeneste/
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/boern-og-unge-med-handicap/serviceniveau-og-takster-for-merudgifter-og-tabt-arbejdsfortjeneste/


 

 Fitness 
 
 
 

 
Den unge skal selv afholde udgiften, idet der ikke kan stilles 
krav om, at plejefamilien eller institution skal afholde 
fritidsaktiviteter for unge over 18 år. Det vurderes samtidig 
at være en varig aktivitet. 
 

 

Forsikringer 
 

 
Når den unge er anbragt ved en plejefamilie eller 
institution, afholdes udgiften til forsikringerne af 
anbringelsesstedet. 
 

 

Medicin 
 

 
Hvis der er tale om receptpligtig medicin for en 
længerevarende kronisk lidelse (ADHD osv.), kan den 
unge søge om medicinbevilling jf. Aktivlovens § 82. 
Såfremt der gives afslag på hjælp efter Aktivlovens § 82, 
kan ansøgningen vurderes/bevilges som følgeudgift efter 
Serviceloven. 

 

 

Tandlæge 
 

 
Hvis der er tale om et større/dyrere indgreb (behandling af 
flere tænder, rodbehandling eller fjernelse af 
visdomstænder m.m.), kan der ansøges om tilskud til 
tandlægebehandling jf. Aktivlovens § 82. Såfremt der 
gives afslag på hjælp efter Aktivlovens § 82, kan 
ansøgningen vurderes/bevilges som følgeudgift efter 
Serviceloven. 

 

 

Medlemskab af Sygesikring 
Danmark 
 

 

 
Den unge selv skal afholde udgifter til Sygeforsikring 
Danmark. Det er valgfrit at være med i Danmark, og 
dermed et tilvalg for hver enkel ung. 
 

 

 

Studietur 
 

 
Der kan ansøges om dækning af udgiften til studietur ved 
myndighedsrådgiver, hvis turen skønnes at have et 
uddannelsesmæssigt sigte, og hvis størstedelen af 
klassen deltager. Lommepenge til turen skal dækkes af 
den unge selv og med evt. tilskud fra plejefamilien. 
Plejefamilien eller institution skal som minimum betale 
kostpenge til den unge i forhold til de antal dage den unge 
er af sted. 
 

 

 

Buskort 
 

 

 
Plejefamilien eller institutionen skal betale for buskort. 
Såfremt det er et ungdomskort, som udelukkende er 
nødvendigt af uddannelsesmæssige hensyn, kan 
ansøgningen vurderes/bevilges som en følgeudgift efter 
Serviceloven. 
 
 

 



 

Øvrige transportudgifter, 
såsom anskaffelse af bil, 
motorcykel, scooter osv. 
 
 

 

 
Disse udgifter skal den unge selv afholde. Det er valgfrit at 
anskaffe sig et køretøj og den unge skal i den 
sammenhæng også selv står for alle udgifter hertil 
(forsikringer, brændstof, afdrag, reparationer osv.). 

 

 

Mobiltelefon 
 

 

 
Udgiften til mobiltelefon og abonnement afholdes af den 
unge selv. 

 

 

Uddannelse 
 

 

 
Ved Hf-enkeltfag er der et gebyr på kr. 550,00 pr. fag 
(2021-niveau). For unge under 18 år kan ansøgningen 
vurderes/bevilges som følgeudgift efter Serviceloven, 
såfremt myndighedsrådgiver er enig i, at den unge er i 
målgruppen til HF Enkeltfag. Hvis den unge er fyldt 18 år, 
skal beløbet søges via Jobcentret. 

 

 
 
Senest revideret d. 20.08.2021 

 


