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Kvalitetsstandard 

Nødvendige merudgifter Serviceloven § 100 
1. Rammer 

2. Indhold 

3. Visitation og tildeling 

4. levering af ydelsen 

 

1. Rammer 
1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere med varigt nedsat 

funktionsevne for de nødvendige 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. 

1.2 Lovgrundlag Serviceloven § 100 

 

Bekendtgørelse nr. 1248 af 13/11/2017 om nødvendige merudgifter 

ved den daglige livsførelse. 

Vejledning nr. 10280 af 14/12 2017 

1.3 Lokale politiske 

mål  

 

 

 

Varde Kommunes handicap- psykiatri og udsattepolitik fra 2015 

udtrykker følgende visioner: 

 

Varde Kommune arbejder kontinuerligt på at sikre borgere med 

handicap, sindslidelse og/eller forskellige grader af udsathed gode 

muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med 

andre borgere og altid under hensyn til borgernes egne drømme og 

ressourcer – ud fra visionen: 

 

Mennesket før handicappet, sindslidelsen 

 eller graden af udsathed. 

 

1.4 Hvem kan 

modtage støtten 

Støtte til dækning af nødvendige merudgifter kan gives til borgere 

mellem 18 år og folkepensionsalderen, samt borgere der har opsat 

udbetalingen af folkepension. 

 

Borgere der er tildelt førtidspension før 1. januar 2003, er ikke 

berettiget til ydelser efter Serviceloven § 100, medmindre de er 

bevilget kontant tilskud efter Servicelovens § 95 eller borgerstyret 

personlig assistance efter Servicelovens § 96 eller førtidspensionen er 

gjort hvilende.  

 

Borgere der modtager invaliditetsydelse, er berettiget til ydelser efter 

Serviceloven § 100. Dette gælder dog kun i forhold til udgifter der ikke 

dækkes af et evt. bistands- eller plejetillæg. 

 

Ydelsen er ikke afhængig af personens økonomiske forhold, og 

personen kan godt være erhvervsaktiv. 

 

I forbindelse med vurderingen af om borgeren indgår i personkredsen, 

lægges der vægt på at: 

 

 Borgeren har en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 

 Den varigt nedsatte funktionsevne har indgribende 
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konsekvenser for borgerens dagligdag. 

 Den varigt nedsatte funktionsevnen medfører, at der oftest må 

sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

 

Der er dog grupper der ikke skal opfylde ovenstående kriterier, da den 

nedsatte funktionsevne her er af en særlig karakter.  

Der er tale om:     

 

 Borgere der følger diæt eller medicinsk behandling, hvor der 

foreligger dokumentation for at ophør med behandlingen enten 

vil være akut livstruende, eller medføre en umiddelbar risiko for 

væsentlig og varig funktionsnedsættelse.  

 Borgere som på grund af deformiteter, ganske særlig 

legemsbygning eller lignende, har behov for specialbeklædning, 

eller hvor der er merudgifter til beklædning pga. ekstraordinært 

slid på tøj og sko.  

 

1.5 Hvor længe kan 

man modtage 

støtten 

Der kan modtages støtte til dækning af merudgifterne så længe 

merudgifterne er nødvendige og sandsynlige, for borgere der indgår i 

personkredsen.  

Støtten ophører den dag borgeren bliver folkepensionist. 

1.6 Forudsætninger 

og forventninger til 

borgerne i 

forbindelse med at 

modtage støtten  

Følgende betingelser skal være opfyldt inden borgeren kan få bevilget 

støtte til dækning af merudgifter: 
 

 Merudgiften skal være en nødvendig følge af den nedsatte 

 funktionsevne 

 

 Merudgiften kan ikke dækkes efter anden lovgivning  

 Merudgiften skal sandsynliggøres/dokumenteres   

 De årlige omkostninger skal overstige 6.672 kr. (2019-tal, 

grænsen reguleres årligt) 

 

Borgeren er forpligtet til at meddele om ændringer, der har betydning 

for om borgeren fortsat opfylder betingelserne for støtte til 

merudgifter og udmålinger heraf.  

2. Indhold 
2.1 Hvad er 

ydelsens indhold 

 

Indholdet i ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af 

nødvendige merudgifter. 

 

Hvorvidt merudgifter, som der søges om dækning af, er nødvendige og 

en følge af den nedsatte funktionsevne, vurderes i forhold til andre 

borgere uden funktionsnedsættelse i samme alder og livssituation.  

Borgeren skal således selv afholde udgifter på linje med, hvad andre 

på samme alder og i samme livssituation har. 

I udmålingen af merudgifter tages altid højde for om dele af opgaven 

kan løses af en eventuel ægtefælle/samlever eller børn. 

 

Hvis der er særlige behov for at dække engangsudgifter, kan der ydes 

en enkeltstående udbetaling, dette gælder dog kun for borgere der i 

forvejen er berettiget til dækning af merudgifter. 

Engangsudgifter skal altid søges inden udgiften er afholdt. 

 

Dækning af merudgifter efter Servicelovens § 100 er som 

udgangspunkt subsidiær til anden lovgivning. Derfor kan en udgift ikke 

dækkes som merudgift efter Servicelovens § 100 hvis der kan ydes 

dækning for udgiften efter anden lovgivning. Dette gælder dog ikke 
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udgifter der kan dækkes gennem aktivlovens § 81 og 82. 

 

 

Eksempler på nødvendige merudgifter 

Listen er ikke udtømmende. 

 

Merudgifter til diætkost 

Borgere der følger en anvist diæt kan få dækket nødvendige 

merudgifter til diætkost, hvis der foreligger dokumentation for at 

ophør med diætkosten enten vil være akut livstruende, eller medføre 

en umiddelbar risiko for væsentlig og varig funktionsnedsættelse.      

Dette gælder f.eks. for borgere med dokumenteret insulinkrævende 

diabetes, cystisk fibrose, PKU og alcaptonuri.  

 

Merudgifter til druesukker 

Udgifter til druesukker, kan efter en konkret vurdering medtages ved 

beregning af merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes. 

 

Medicinudgifter 

Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter til hjælp til den del 

af egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin, der ikke dækkes 

efter sundhedslovens regler. Det er en betingelse, at den 

tilskudsberettigede medicin er ordineret som følge af den nedsatte 

funktionsevne.  

 

Der kan i særlige tilfælde ydes dækning af nødvendige merudgifter til 

ikke-tilskudsberettiget medicin og apotekervarer, hvis udgifterne er en 

følge af den nedsatte funktionsevne.  

 

Desuden kan borgere der, når de er i løbende medicinsk behandling, 

ikke er omfattet af personkredsen i forhold til vurderingen af 

funktionsnedsættelsen, få dækket nødvendige merudgifter til 

medicinsk behandling, hvis der foreligger dokumentation for at ophør 

med behandlingen enten vil være akut livstruende, eller medføre en 

umiddelbar risiko for væsentlig og varig funktionsnedsættelse. 

 

Befordring  

Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til befordring kan ydes 

uanset befordringsform, dvs. både offentlige transportmidler, handicap 

befordring efter lov om trafikselskaber, egen, lånt eller lejet bil og taxi. 

Merudgifterne kan forekomme hvis borgeren ikke er i stand til at gå, 

cykle, tage offentlige transportmidler eller transportere sig i almindelig 

personbil. Udmålingen af merudgifterne skal altid ske på baggrund af 

en vurdering af, hvilke udgifter andre borgere på samme alder og i 

samme livssituation ville have haft.  

 

Transport i egen personbil og bil anskaffet med støtte efter 

servicelovens § 114 

Ved behov for bilkørsel, skelnes der mellem borgere hvor det vurderes 

at de også ville have haft egen bil uden funktionsnedsættelsen, og 

hvor det ikke vurderes, at de ville have haft egen bil uden 

funktionsnedsættelsen.  

 

For borgere hvor det vurderes at de ville have haft egen bil uden 

funktionsnedsættelsen, kan der bevilges økonomisk tilskud efter Skats 

laveste takst for befordringsfradrag, i forhold til det nødvendige 

transportbehov der ligger udover, hvad ikke handicappede på samme 
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alder og i samme livssituation har. Det kan f.eks. være 

hospitalskontrol, fysioterapibehandling og kørsel der foretages i 

situationer hvor alternativet ville have været transport på cykel eller 

gåben. 

Har det som følge af den nedsatte funktionsevne været nødvendigt for 

borgeren at anskaffe en ekstraordinær stor og driftsmæssig kostbar bil 

f.eks. en kassebil/MPV-bil, yder der herudover økonomisk tilskud til, at 

dække differencen mellem udgifterne hertil og en almindelig bil.  

Dette kan være forhøjede benzinudgifter, udligningsafgift og 

forsikringsafgifter. 

 

For borgere hvor det ikke vurderes at de ville have haft egen bil 

uden funktionsnedsættelsen beregnes merudgiften med udgangspunkt 

i hvor langt bilen kører pr. liter, prisen pr. liter brændstof og beregnet 

kilometerantal. Derudover kan der efter en konkret vurdering ydes 

hjælp til betaling af andre driftsudgifter i forbindelse med befordring i 

egen bil. Dette kan være f.eks. forsikring, reparation, vægtafgift, 

serviceeftersyn, og bilsyn.  

 

Anden transport 

Som udgangspunkt kan der bevilges økonomisk tilskud til den billigste 

offentlige transportform ved øget transportbehov. 

Såfremt borgeren ikke kan benytte offentlig transport på grund af 

funktionsnedsættelsen, kan der kan der bevilges økonomisk tilskud til 

egenbetaling for handicap-befordring efter lov om trafikselskaber. Der 

kan i særlige tilfælde bevilges tilskud til dækning af befordringsudgifter 

til taxakørsel, dette kan være i forbindelse med reparation af 

handicapbil, eller i ventetiden indtil bevilling af støtte til køb af bil efter 

servicelovens § 114 foreligger.  

 

Handicaprettede kurser 

Der kan bevilges økonomisk tilskud til borgerens og nære pårørendes 

nødvendige deltagelse i kurser, som tager sigte på at sætte borgeren i 

stand til at leve et liv som ikke-handicappede på samme alder og i 

samme livssituation. Hjælpen ydes efter enkeltstående ansøgning, og 

skal altid bevilges på forhånd. 

 

Beklædning 

Der kan bevilges økonomisk tilskud til beklædning til borgere som på 

grund af deformiteter, ganske særlig legemsbygning eller lignende, 

har behov for specialbeklædning, eller hvor der er merudgifter til 

beklædning pga. ekstraordinært slid på tøj og sko. I forhold til 

beklædning er det ikke en betingelse for at få hjælp, at lidelsen har 

konsekvenser for den enkelte af indgribende karakter i den daglige 

tilværelse, som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke 

uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

Særlige beklædningsgenstande som f.eks. regnslag til kørestol, 

rygeforklæde m.m. ydes efter servicelovens § 112 om hjælpemidler. 

 

Tøjvask 

Der kan bevilges økonomisk tilskud til ekstra tøjvask. Der ydes kun 

tilskud til tøjvask, som er en følge af funktionsnedsættelsen og som 

ligger ud over det almindelige for en person i samme livssituation. 

 

Varme 

Der kan bevilges økonomisk tilskud til varme, hvor der er behov for 

højere temperaturer i bade- og soveværelse, pga. at borgeren bruger 
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længere tid på toilettet samt af- og påklædning pga. den nedsatte 

funktionsevne. 

 

 

Håndsrækninger 

Hvis en borger på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand til at 

varetage opgaver, som er nødvendige for at få en almindelig dagligdag 

til at fungere, kan der ydes hjælp til dækning af nødvendige 

merudgifter i form af håndsrækninger. Dette kan være skift af 

elpærer, vinduespudsning, gardinvask, græsslåning, snerydning, hjælp 

til at yde omsorg for egne børn m.m.  

 

I alle tilfælde gælder det, at der kun bevilges tilskud i de sager hvor 

det vurderes sandsynligt, at borgeren selv ville have udført arbejdet, 

hvis pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse. 

 

Der tages altid hensyn til, om håndsrækningen allerede ydes efter 

andre bestemmelser i serviceloven. 

 

I den samlede vurdering forudsættes det desuden at eventuelle øvrige 

medlemmer af borgerens husstand deltager i opgaveudførelsen i 

hjemmet.  

 

Udgifter ved boligskifte 

I tilfælde hvor borgerens funktionsnedsættelse nødvendiggør et 

boligskifte, kan der bevilges økonomisk tilskud hertil. Dette kan være 

til dækning af udgifter til indskud til lejebolig, hvor der ikke kan ydes 

lån efter lov om boligstøtte, salgsomkostninger og flytteudgifter. 

 

Forøgede boligudgifter 

Der kan bevilges økonomisk tilskud i tilfælde, hvor borgerens 

funktionsnedsættelse nødvendiggør merudgifter til forhøjet husleje ved 

indflytning i en lejebolig. 

 

Der kan desuden bevilges økonomisk tilskud til merudgifter i tilfælde 

hvor borgerens funktionsnedsættelse nødvendiggør ombygning eller 

flytning til en anden ejerbolig, som betyder at borgeren har øgede 

udgifter til ejendomsskat og forsikring. 

 

 

Fritidsaktiviteter 

Der kan bevilges økonomisk tilskud til særlige handicaprettede 

fritidsaktiviteter.  

 

Hvis fritidsaktiviteten kan sammenlignes med en aktivitet inden for 

normalområdet, bevilges økonomisk tilskud til forskellen mellem den 

almindelige udgift og den faktiske udgift. Hvis fritidsaktiviteten 

derimod ikke kan sammenlignes, skal borgeren selv betale et beløb, 

svarende til de udgifter, borgere uden funktionsnedsættelser anslås at 

have til fritidsinteresser.  

 

Der kan desuden bevilges økonomisk tilskud til særligt udstyr, som 

f.eks. sportskørestol, i de tilfælde hvor mulighederne for at dyrke 

andre former for sport er meget begrænsede af den nedsatte 

funktionsevne. 

 

2.2 Hvad er ikke Borgeren skal selv afholde udgifter på linje med, hvad andre på 
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omfattet i ydelsen samme alder og i samme livssituation har. Der bevilges således ikke 

støtte til udgifter der ikke er relateret til den pågældendes 

funktionsnedsættelse. 

 

Desuden bevilges der ikke økonomisk støtte til: 

 

Udgifter der kan dækkes efter anden lovgivning 

 F.eks. §§ 83 og 85 i Lov om Social Service. 

 

Merudgifter der dækkes af private forsikringer 

F.eks. Sygeforsikringen Danmark eller andre private forsikringer som 

borgeren har tegnet.  

 

Egenbetaling, der er følger af en anden bevilling i den sociale 

lovgivning 

Jf. merudgiftsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, kan der ikke bevilges 

økonomisk tilskud til dækning af egenbetaling, der er følger af en 

anden bevilling i den sociale lovgivning. Dette kan f.eks. være i 

forbindelse med køb af forbrugsgoder efter servicelovens § 113, 

dækning af eventuel egenbetaling til hjælpemidler efter servicelovens 

§ 112 eller opladning af og udgifter til batterier til hjælpemidler. 

 

Frivillige forsikringer 

Der bevilges i udgangspunktet ikke økonomisk tilskud til 

Sygeforsikringen Danmark, Falck abonnement, ulykkesforsikring eller 

andre private frivillige forsikringsordninger.  

  

Behandlingsudgifter 

Behandlingsudgifter dækkes ikke efter serviceloven, men derimod 

efter sundhedslovgivningen. Heriblandt er omfattet fodpleje hos 

diabetikere der har karakter af behandling, ekstra udgifter til 

tandlægebehandling, fysioterapi, akupunktur m.m. 

 

2.3 Krav til 

dokumentation 

Udgifterne skal dokumenteres hvis de overstiger 2.602 kr./måned. 

Udgifter under dette niveau skal sandsynliggøres, Varde Kommune 

kan her ikke forlange dokumentation for afholdte udgifter, men 

borgeren opfordres til at medsende dokumentation for udgifterne hvor 

dette er muligt, da dette letter sagsbehandlingen. 

3. Visitation og tildeling 
 

3.1 Hvordan søges 

der om støtten 

 

Der udfyldes digitalt ansøgningsskema på borger.dk med Nem ID.  

 

Ansøgningsskemaet kan desuden udleveres ved henvendelse til:  
 

Ældre og Sundhed, Team Administration, Frisvadvej 35, 6800 Varde. 

Telefon 79 94 68 00. 

 

I ansøgningen gives samtykke til at sagsbehandleren kan indhente 

relevante oplysninger med henblik på behandling af ansøgningen. 

Dette kan være i form af statusattest fra læge, journaloplysninger fra 

sygehus m.m. 

 

3.2 Hvordan fo-

regår visitationen 

I forbindelse med ansøgningen indkaldes borgeren til en samtale, hvor 

der jævnfør lovgivningen udarbejdes en funktionsevnevurdering.  

Funktionsevnevurderingen foretages ud fra VUM 

(voksenudredningsmetoden).  
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Det kan dog besluttes ikke at anvende metoden i sager hvor 

funktionsevnenedsættelsen er ubetydelig, eller kompensationsbehovet 

åbenbart, f.eks. i forhold til borgere diagnosticeret med PKU, cystisk 

fibrose og insulinkrævende diabetes.  

 

3.3 Partshøring Informationer om de nødvendige merudgifter samt en evt. 

funktionsevnevurdering sendes i partshøring hos borgeren. Borgeren 

tilføjer evt. rettelser og underskriver dokumentet. 

3.4 Afgørelse Når dokumenterne fra partshøringen er kommet retur gennemfører 

sagsbehandleren en beregning af de nødvendige merudgifter.  

 

Der udarbejdes herefter en afgørelse som sendes skriftligt til borgeren 

sammen med en klagevejledning.  

 

Afgørelsen beskriver omfanget af et evt. bevilget hjælp, målet med 

hjælpen samt begrundelse for tildeling/afslag på den ansøgte hjælp.  

 

3.5 Tidsfrister Når en borger henvender sig til Ældre og Sundhed med ønske om 

støtte skal Ældre og Sundhed, senest 6 uger fra ansøgningsdatoen 

udarbejde en afgørelse. 

Denne kan forsinkes ved behov for indhentning af f.eks. lægelige 

oplysninger. 

3.6 

Klagemuligheder 

Der kan klages over den modtagne afgørelse inden 4 uger fra 

modtagelsen. 

 

Klagen indsendes til: 

 

Varde Kommune 

Ældre og Sundhed 

Frisvadvej 35 

6800 Varde 

 

Forvaltningen genvurderer klagen inden for 4 uger.  

Såfremt Varde Kommune, Ældre og Sundhed fastholder afgørelsen, 

videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. 

 

3.7 Revurdering Borgeren har krav på at få revurderet tilskuddet når der er gået et år 

siden den seneste fastsættelse.  

 

Sker der ændringer i borgerens situation, som har betydning for 

merudgifternes omfang, skal borgeren kontakte sagsbehandleren, 

hvorefter der vil blive taget stilling til, om der skal ske en revurdering. 

 

Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved stigninger ske 

med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de 

sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. 

 

 

4. Levering af ydelsen 
 

4.0 Hvordan 

leveres ydelsen 

Støtten udbetales månedsvist forud som følgende: 

 

Sandsynliggjorte merudgifter mellem 556 – 1561 kr./måned:  

1053 kr./måned 

 

Sandsynliggjorte merudgifter mellem 1562 – 2601 kr./måned:  

2102 kr./måned 



 Side 8 / 8 

 

Dokumenterede merudgifter fra 2601 kr./måned:  

Fuld dækning af faktiske udgifter 

 

 

Enkeltstående merudgifter udbetales i forbindelse med at de bevilges. 

 

Støtten er skattefri. 

 

Støtten kan undtagelsesvist leveres ved at leverandøren sender 

regningen direkte til kommunen, her modregnes beløbet i de månedlige 

afregninger. 

Seneste revidering Januar 2019 Team Administration 

Godkendelse 19 marts 2019 Udvalget for Social og Sundhed 

Acadre dokument nr. 15711-19 

 

 


