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Formålet med ydelsen 

Formålet er at kompensere borgeren for  udgifterne, så borgeren kan leve et almindeligt liv på lige fod med andre 
borgere uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation. Det sker ved at sikre, at borgeren får 
dækket de nødvendige merudgifter, der er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. 
 
Merudgifter dækker over udgifter borgeren har som følge af sin nedsatte funktionsevne. Det er udgifter, som ligger 
ud over, hvad der er almindeligt at have udgifter til, og udgifterne skal være en direkte følge af funktionsnedsættel-
sen.  
 
 

Lovgrundlag

Servicelovens § 100  

 § 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer 

mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psy-

kisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om 

social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af 

den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. 

 

Målgruppe for ydelsen 

Borgeren skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt handicap, sygdom eller 
som følge af ulykkesskader. Merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne.  
 
Personkredsen omfatter også borgere, som har medfødte misdannelser eller mangler, men som ikke har en synlig el-
ler umiddelbar konstaterbar funktionsnedsættelse, når forskrifter om diæt og lignende følges. Det er især gruppen af 
borgere med phenylketonuri (PKU eller Føllings sygdom) og personer med Cystisk Fibrose. Disse persongrupper kan 
alene få hjælp til dækning af merudgifter til diæt.  
 
Borgeren skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen. Borgere, der har udsat udbetalingen af deres folkepen-
sion, kan også være i målgruppen for merudgifter. Det samme gælder borgere, som modtager invaliditetsydelse.  
Målgruppen omfatter ikke folkepensionister og borgere, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, med-
mindre de har en BPA-ordning efter servicelovens §§ 95 eller 96.  
  
Der foretages en udredning efter voksenudredningsmetoden til afdækning af, om borgeren opfylder betingelserne for 
at modtage merudgifter. 
 
Når kommunen vurderer omfanget af den nedsætte funktionsevne sker det på baggrund af følgende kriterier: 

§ 100 Merudgifter  
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Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige til-
værelse for den enkelte borger, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstalt-
ninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.  
 
At funktionsevnen skal være ”varigt nedsat” betyder, at der skal være tale om en langvarig lidelse, hvor der ikke er 
udsigt til bedring af funktionsniveauet inden for en overskuelig fremtid. 
 
At konsekvensen er af ”indgribende karakter” i dagligdagen skal vurderes bredt, og det vil blandt andet indgå i vur-
deringen, hvordan funktionsnedsættelsen indvirker på borgerens boligforhold, erhvervsforhold, helbredsforhold, ak-
tivitetsniveau og andre personlige forhold. 
  
At der sættes ind med ”ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger” beror på en konkret vurdering af, hvilke hjælpefor-
anstaltninger borgeren har fx fleksjob, førtidspension, handicapbil, hjælpemidler og praktisk hjælp. 
 
Den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen skal ses i forhold til den daglige tilværelse, og det deraf affødte be-
hov for kompensation for merudgifter, og det er det, der er afgørende for, om borgeren er berettiget til merudgiftsy-
delse. Det betyder, at det ikke er en lægelig diagnose eller borgerens arbejdsevne, der er afgørende, men derimod bor-
gerens muligheder for at klare den daglige tilværelse. 
 

Betingelser for bevilling af ydelsen 

Det er en betingelse for bevilling af ydelsen, at:  
 

 Udgiften er en nødvendig og en direkte sammenhængende følge af den nedsatte funktionsevne  
 Det er udgifter, som borgeren ikke ville have haft, hvis pågældende ikke havde haft en nedsat funktionsevne  
 Udgiften skal være et led i den daglige tilværelse  
 Udgiften ikke kan dækkes af anden lovgivning eller efter andre bestemmelser i serviceloven  
 Aktiviteten ikke kan varetages af en rask ægtefælle/samlever eller børn fra 12-15 år afhængig af aktiviteten.  

 Ovennævnte skal begrundes/dokumenteres af borgeren. 

 

Ydelsens indhold og omfang 

Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Vurderingen sker i 
forhold til raske personer i samme alder, uddannelsesmæssige baggrund og livssituation.  
  
Der ydes bl.a. merudgiftsydelse til:  

 Befordring i fritiden og til behandling, arbejde og uddannelse  
 Beklædning  
 Boligudgifter, indskud og forhøjet leje  
 Forsikringsudgifter, forhøjede  
 Håndsrækninger, daglige og nødvendige  
 Kost og diætpræparater  
 Kurser, handicaprettede  
 Medicin, egenbetaling til tilskudsberettiget medicin 
 Vinduespudsning 
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Udmåling af ydelsen 

Merudgifterne fastsættes i henhold til retningslinjer og satser fra Social & Indenrigsministeriet. 
 
Tilskud til nødvendige merudgifter ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.672 kr. pr. år svarende 
til 556 kr. pr. måned (2020 satser). 
  
Hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 556 kr.-1.561 kr. om måneden, udgør tilskuddet et standardbe-
løb på 1.040 kr. pr. måned. 
  
Hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.562 kr.-2.601 kr. om måneden, udgør tilskuddet et standard-
beløb på 2.081 kr. pr. måned.  
 
Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de 
faktiske merudgifter.  
 
Der er ingen øvre grænse for støtten.  
 
Ydelsen kan ydes som en løbende månedlig ydelse eller som en enkeltstående udbetaling til en enkeltudgift. Hvis 
borgeren modtager en månedlig ydelse og også får dækket en enkeltudgift, skal det sikres, at der ikke sker en over-
kompensation. 
 
 

Sagsbehandlingstid 

8 uger fra ansøgningstidspunktet til afgørelse. 
 
 

Leverandør  

Ydelsen udbetales forud og fra den førstkommende måned efter ansøgningen er modtaget.  
 
Ydelsen er uafhængig af borgerens indkomst. Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer i forholdene, som ligger 
til grund for beregninger af merudgifter. 
 

Betaling  

Udgiften til normalt forbrug fratrækkes, da der kun ydes dækning til merudgiften. 
 
 

Opfølgning 

Der følges som udgangspunkt op på bevilling af merudgiftsydelsen hvert år. 
 

Særlige bemærkninger 

Befordring vurderes samtidig med indstilling til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.  
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En borger kan både klage over kommunens afgørelser og over selve sagsbehandlingen. Det er som udgangspunkt 
kun den borger, afgørelsen eller sagsbehandlingen retter sig mod, der kan klage.  
  
En klage kan fremsættes skriftligt såvel som mundtligt. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter af-
gørelsen er modtaget. Kommunen genvurderer afgørelsen på baggrund af klagen. Fastholdes afgørelsen fremsendes 
klagen og sagens akter til behandling i Ankestyrelsen med kopi til borgeren.  
  
Klager over sagsbehandlingen behandles som udgangspunkt af nærmeste leder, medmindre klagen er stilet til an-
dre.  

Bilag 1: Klageadgang  
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