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13.11.2014 

 

Kvalitetsstandard for merudgifter 

Lovgrundlag for ydelse § 100 i Lov om Social Service 

Hvem kan modtage 

ydelsen? 

 Personer mellem 18 og folkepensionsalderen samt 

personer der har opsat udbetalingen af folkepensionen jf. 

bekendtgørelse 1434 af 23.12.2012  

 Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne 

 Ydelsen er ikke afhængig af personens økonomiske 

forhold, og personen kan godt være erhvervsaktiv. 

Omkring personkredsen lægges der vægt på at:  

 Den nedsatte funktionsevne skal have konsekvenser af 

indgribende karakter for den daglige livsførelse  

 Den nedsatte funktionsevne skal medføre at der ofte må 

sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

 Merudgiften skal være en følge af den nedsatte 

funktionsevne. 

For udbetaling af merudgiftsydelse skal de nødvendige 

merudgifter samlet overstige 6.000 kr. årligt. Udgiften skal 

sandsynliggøres. 

Følgende personer kan ikke få ydelsen:  

 Personer der har fået tilkendt førtidspension efter regler 

gældende ind til 1. januar 2003, medmindre personen er 

bevilget kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller 

borgerstyret personlig assistance efter § 96. 

Ansøgninger om merudgifter efter § 100 behandles I Gentofte 

Kommune efter retningslinjerne i Voksenudredningsmetoden 

jf. vejledning 9246 af 30.4.2014. 
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Lovgrundlag for ydelse § 100 i Lov om Social Service 

Hvad er formålet med 

ydelsen? 

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde 

kompensation for de merudgifter, som er en konsekvens af 

funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere at medvirke til, 

at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på 

samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne på 

samme alder og i samme livssituation. Det sker ved at sikre, 

at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som 

en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.  

Ved vurderingen af de sandsynliggjorte merudgifter tages der 

udgangspunkt i prisniveauet til de almindelige basisvarer. 

Hvad består ydelsen af? Økonomisk og i særlig tilfælde naturalie- ydelse i form af fast 

aftale mellem kommune og leverandør.  

Hvad indgår ikke i ydelsen? Udgifter der kan dækkes efter anden lovgivning, herunder fx 

§§ 83 og 85 i Lov om Social Service samt § 82 i Lov om aktiv 

socialpolitik.  

Ydelsens omfang? 

 

Ydelsen gives som en kontantydelse ud fra retningslinjer og 

takster fastsat af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 

sociale forhold.  

Kommunen udbetaler et fast månedligt beløb. 

Tilskuddet til dækning af merudgifter fastsættes efter 

Servicelovens § 100, stk. 3, og merudgiftsbekendtgørelsens § 

7, stk. 2, ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes 

op til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 100. 

Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående 

merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling 

uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter at 

personen allerede er berettiget til merudgiftsydelse. 

Merudgiftsydelsens bagatelgrænse er fastsat til 6.204 

kr.(2015-priser), svarende til 517 kr.(2015-priser) i de enkelte 

måneder.  

Merudgiftsydelsen og bagatelgrænse reguleres med 

satsreguleringsprocenten årligt den 1. januar.  

 

Er der valgmulighed mht. 

leverandør? 

Kommunen har på nogle områder indgået aftale med fast 

leverandør, fx i forhold til taxakørsel. 
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Lovgrundlag for ydelse § 100 i Lov om Social Service 

Hvad koster ydelsen for 

modtageren? 

Ydelsen dækker ’nødvendig merudgifter’, hvorfor der på nogle 

områder fratrækkes den udgift borgeren ville have haft, 

såfremt funktionsnedsættelsen ikke var til stede. 

Hvordan følges op på 

ydelsen? (kvalitetssikring) 

Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, 

som ligger til grund for kommunalbestyrelsens fastsættelse af 

det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i 

overensstemmelse hermed. Uanset stigninger i de 

sandsynliggjorte merudgifter kan personen, der modtager 

merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på 

ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste 

fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal 

ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det 

tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter 

fandt sted. 

Udarbejdelse og 

opfølgning? 

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Socialudvalget den 

13.11.2014. 

Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst 

én gang i hver valgperiode. 

Ved revision af standarden skal Handicaprådet høres.  
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