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Serviceniveaubeskrivelse for tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Formål

At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af
funktionsnedsættelsen.
At medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et liv som andre på
samme alder og i samme livssituation.
At give borgeren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst
kan dækkes.
At sikre, at borgere med varigt nedsat funktionsevne, som yder en særlig
indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forblive på
arbejdsmarkedet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 100
Bekendtgørelse nr. 1434 af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter
ved den daglige livsførelse.

Personkreds og
beløbsgrænse

Personkreds
Borgere som:
• er mellem 18 år og folkepensionsalderen
• har udsat/opsat folkepension
Borgere, som får førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig pension, kan ikke få ydelser efter servicelovens §
100, medmindre de får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller
borgerstyret personlig assistance efter § 96.
Borgere som får invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension er omfattet af
personkredsen.
Borgeren skal endvidere have en varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den
nedsatte funktionsevne.
Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:
• hvis konsekvenser for borgeren er af indgribende karakter i den
daglige tilværelse
• som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige
hjælpeforanstaltninger.
Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte
funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre
bestemmelser i Serviceloven. Nødvendige merudgifter kan dækkes uanset
borgerens boform, dvs. også selv om borgeren bor i bofællesskab eller i
botilbud.
Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) findes
mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.
Link: DUKH om merudgifter - § 100 (nyt vindue)
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Der foretages altid en konkret individuel vurdering af, om borgeren tilhører
målgruppen.
Beløbsgrænse
For at komme ind i ordningen, skal borgeren sandsynliggøre nødvendige
merudgifter på mindst 6.408 kr. årligt (2017). Det bliver kaldt
bagatelgrænsen. Det er både de løbende udgifter og enkeltstående
merudgifter.
Hvis borgeren opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra de
skønnede udgifter pr. måned. Beløbet rundes op til det nærmeste
kronebeløb, der kan deles med 100.
Indhold

Indholdet i ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af nødvendige
merudgifter ved den daglige livsførelse for borgere med en fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse.
Merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte,
nødvendige merudgifter, borgeren har som følge af sin
funktionsnedsættelse.
Borgeren får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at
gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i
merudgifterne. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder.
Borgeren skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.
Højst en gang om året kan borgeren få reguleret beløbet for de løbende
udgifter, hvis borgeren kan sandsynliggøre, at merudgifterne er stigende.
Kompensation gives med tilbagevirkende kraft, hvis merudgifterne bliver
godkendt af kommunen. Hvis borgeren i løbet af året får en enkeltstående
merudgift, fx nødvendig merudgift til fornyelse af kørekort, kan der søges
om kompensation. Ansøgning om nye udgifter behandles løbende, jf.
Principafgørelse 79-16.
•
•

Borgerens indkomst har ingen betydning for, om der kan modtages
tilskud til merudgifter.
Tilskuddet er skattefrit.

Borgeren har pligt til at gøre kommunen opmærksom på andre ændringer,
der kan have betydning for hjælpen, fx flytning. Ved flytningen til en ny
kommune, skal borgeren ansøge om merudgifter ved den nye kommune,
medmindre den tidligere kommune forbliver handlekommune for ydelser
efter Serviceloven.
Bemærkninger

•
•
•

Typiske
merudgifter
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Det er vigtigt, at borgeren tænker godt igennem, hvilke merudgifter
borgeren har, inden der søges om merudgifter.
Borgeren skal søge og have godkendt sin ansøgning, inden der kan
gives støtte til såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.
Hvis borgeren ikke længere opfylder betingelserne, stopper
udbetalingen helt, og tilskuddet modtages ikke måneden efter
opfølgningen.

Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den
nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Behovet vurderes i forhold til
ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.
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De udgifter til den daglige livsførelse, som borgeren selv ville have afholdt,
hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger på grund af den
nedsatte funktionsevne, skal afholdes af den pågældende selv.
Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:
• Medicin
Kun lægeordineret og tilskudsberettiget medicin, der direkte
relateres til en varig lidelse. Tilskud fra sygesikring og egne
forsikringer fratrækkes. Ved kronikertilskud medtages kun
egenbetalingen.
Salver, creme, specialshampoo o.lign. skal være lægeordineret og
direkte relatere sig til den varige lidelse.
•

Befordring i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
I særlige situationer kan der, når udgiften ikke dækkes efter andre
bestemmelser, ydes:
• Befordring til læge, speciallæge, behandling af fysioterapeut
eller anden behandling, der kan relateres til
funktionsnedsættelsen. Nærmeste behandlingssted, jf.
principafgørelse 53-11.
• Befordring til og fra arbejde/uddannelse, hvor
funktionsnedsættelsen bevirker, at borgeren skal befordres
til uddannelse/arbejde i videre omfang end andre.
• Befordring i fritiden, hvor funktionsnedsættelsen bevirker
merudgift til besøg hos familie, venner, fritidstilbud, møder i
relation til egne børns skolegang.
Der ydes hjælp svarende til billigste offentlige transportmiddel, jf.
principafgørelse 166-10. Hvis offentlige transportmidler ikke kan
benyttes, ydes kørsel i egen bil efter laveste kilometertakst, jf.
statens takster på området.

•

Driftsudgifter til handicapbil
Ved behov for handicapbil kan merudgifter til forsikring dækkes
svarende til forskellen mellem forsikringen på en alm. personbil og
forsikringen på handicapbilen. Herudover kan evt. ekstra
brændstofforbrug ved kørsel i handicapbil søges dækket. Omfanget
af nødvendig kørsel skal vurderes.
Udgift til serviceeftersyn af lift i handicapbil kan ikke dækkes som
en merudgift, jf. principafgørelse 60-16.
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•

Særlige kurser
Der kan ydes merudgifter til handicaprelaterede kurser, som er
nødvendige og relevante i forhold til funktionsnedsættelse og
livssituation, fx tegnsprogkurser.

•

Håndsrækninger
Udmåling til håndsrækninger forudsætter en helhedsvurdering af
borgerens samlede situation. Det skal inddrages i vurderingen,
hvilken hjælp der kan forventes fra borgerens netværk. Øvrige
medlemmer af en husstand, herunder rask ægtefælle og børn,
forventes at deltage i opgaveudførelsen i hjemmet. Ved ansøgning
om hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, skal ansøgningen
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vurderes efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2 om praktisk hjælp.
Principafgørelse 79-15, 28-16 og 75-16.
Der ydes som udgangspunkt kompensation svarende til mindsteløn
for ufaglært arbejde. Principafgørelse 28-16.
•
•
•
•
•
•
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Vinduespudsning udvendigt. Max 4 gange pr. år.
Græsslåning. Max 20 gange pr. år á ½ time for en
gennemsnitlig parcelhushave.
Hækklipning inkl. bortskaffelse af hækaffald. 1 gang årligt.
Snerydning, evt. vinterbekæmpelsesordning.
Bortskaffelse af haveaffald og rensning af tagrender
Udgifter til malerarbejder/reparation, der kan henføres til
funktionsnedsættelsen. Dvs. at borgeren selv skal afholde de
udgifter, som den pågældende ville have haft uden
funktionsnedsættelsen. Principafgørelse C-15-05 og C-1907.

•

Diætpræparater ved PKU
Særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og
personer med Alcaptonuri udleveres af Region Hovedstaden
(Kennedy Centret), som opkræver betaling herfor fra de øvrige
regioner.

•

Diabeteskost
Der kan ydes merudgifter til diabeteskost uden specialvarer iht.
Diabetesforeningens takster.

•

Specialvarer - diabetes
Specialvarer er kunstige sødemidler og sukkerfri produkter. Der
beregnes alene merudgifter til specialvarer, hvis det kan
dokumenteres, at borgeren har behov for at benytte specialvarer,
idet vedkommende ikke ved supplering af hurtigvirkende insulin
har mulighed for at kompensere for ekstra indtag af kulhydrater.
Det skal samtidigt være sandsynliggjort, at borgeren rent faktisk
anvender specialvarer i det daglige.
Principafgørelse 46-14.

•

Juice og druesukker (sukkerpræparater)
Beregning af merudgifter til sukkerpræparater tager udgangspunkt i
prisen for druesukker i pulverform.
Principafgørelse 103-10 og 111-15.

•

Ekstra vask
Beregning af merudgifter til vask sker ud fra en konkret vurdering af
merforbruget af el og vand.

•

Beklædning
Der kan ydes merudgifter i forbindelse med deformiteter, ganske
særlig legemsbygning eller lignende, hvor der er behov for særligt
dyrt eller særligt udformet tøj. Specialfremstillet beklædning skal
søges dækket som hjælpemiddel, hvorimod udgifter forbundet med
forandringer af almindelig beklædning kan søges dækket som
merudgift.
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Der kan ydes merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på
grund af ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder ekstraordinært
slid på ortopædiske sko.
•

Husleje
Der foretages en samlet vurdering af en sammenlignelig situation
med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation.
Følgende elementer inddrages i vurderingen: alder, beskæftigelse,
uddannelse og lokalt prisniveau er elementer.
Principafgørelse 122-13 og 110-15

Eksempler på udgifter, der ikke er omfattet:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle former for behandling og behandlingsredskaber
(Sundhedsloven og principafgørelse 77-16)
Døråbner (Servicelovens § 116)
Udgifter, som følger brugen af et hjælpemiddel, fx
fastnetabonnement til brug for nødkald, abonnement til
hjælpemiddel-app, el til kørestol og el-seng (Principafgørelse 10-16
og 131-10)
El-udgifter til apparater stillet til rådighed som led i behandling, fx
ilt-maskine og elkoger til rengøring af sonderemedier
(Principafgørelse 131-10)
Vedligeholdelse, reparation og nye dæk til kørestol
(Principafgørelse C-61-01)
Ortopædisk fodtøj (Servicelovens § 112)
Rengøring (Servicelovens § 83 og 75-16)
Hjælpemidler og forbrugsgoder samt driftsmidler hertil
(Servicelovens § 112)
Falck abonnement (Principafgørelse C-37-07)
Bilvask
Egenbetalinger efter Serviceloven (bekendtgørelsens § 11)
Udgifter der dækkes af Sygeforsikringen Danmark eller andre
private forsikringer (bekendtgørelsens § 11)
Udgifter der kan bevilges efter anden lovgivning eller andre
bestemmelser i Serviceloven.

Listen er ikke udtømmende, men angiver de mest almindelige udgiftsposter,
der ikke omfattes af Servicelovens § 100.
Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte
ansøgning.
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