Kvalitetsstandard for Serviceloven § 100, merudgifter
2016
1. Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service § 100 yde
dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen med en
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Vejledning nr. 9246 af 30/4 2014

2. Hvad er formålet med
ydelsen?

Formålet med at yde dækning af merudgifter er at medvirke til, at
en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
og dennes familie, kan leve et almindeligt liv som andre ikke
handicappede på samme alder og i samme livssituation.
Sigtet med tilskud til merudgifter generelt er at give modtageren
mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan behov bedst kan
dækkes.

3. Hvilke aktiviteter
indgår i ydelsen?

Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de
sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.288 kr. (i år 2016
kroner). Bagatelgrænsen reguleres en gang årligt.
Tilskuddet fastsættes ud fra de sandsynliggjorte merudgifter pr.
måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med
100.
Udbetalingen sker 1 gang pr. måned.

4. Hvilke aktiviteter
indgår ikke i ydelsen?

Merudgiftsydelsen efter Servicelovens § 100 ophører, når:
den berettigede overgår til folkepension (medmindre man
opsætter udbetalingen af folkepension efter § 15a i Lov om social
pension), betingelserne ikke længere er opfyldt eller
merudgifterne ikke længere udgør mindst 6.288 kr. årligt i 2016
takst.

5. Leverandør

Lejre Kommune

6. Hvem kan modtage
ydelsen?

Borgere mellem 18 og folkepensionsalderen med varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne.
Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse,
medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller
borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Og/eller er modtagere af invaliditetsydelse.
Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis
konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den
daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind
med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at opnå en
tilnærmelsesvis normal tilværelse (daglig hjælp).
Merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte
funktionsevne og kan ikke dækkes af anden lovgivning.
7. Hvordan ansøges om
ydelsen?

Det er kommunen, der træffer afgørelse om dækning af
nødvendige merudgifter. En sådan afgørelse vil altid bero på en
konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
Kommunens vurdering baseres på en særlig
sagsbehandlingsmetode: ”Voksenudredningsmetoden”.
Der findes information om voksenudredningsmetoden på
Socialstyrelsens hjemmeside. Metodehandbog-1 (kan hentes
gratis).
Det kan være nødvendigt for sagsbehandlingen at indhente
oplysninger ved læger, psykologer mv.
Merudgifter kan søges elektronisk på www.borger.dk
Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

8. Ydelsens indhold og
omfang

Berettede merudgifter
Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke
merudgifter der kan ydes hjælp til efter Servicelovens § 100. Der
kan ofte være tale om komplicerede situationer, som opstår på
grund af den varigt nedsatte funktionsevne. Det er derfor ikke
muligt at angive alle de merudgifter, som den pågældende kan
komme ud for.
Eksempler på merudgifter, der efter en individuel vurdering kan
være omfattet som nødvendige merudgifter:
• Medicin – hjælp til den del af egenbetalingen af den
tilskudsberettigede medicin, der ikke dækkes efter
sygesikringsloven
• Handicaprettede kurser
• Daglige og nødvendige håndsrækninger
• Ekstra omkostninger til befordring til og fra uddannelse,
arbejde, behandling og fritid (i det omfang at det ikke
dækkes af anden lovgivning)
• Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig
legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller
særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil. Det
samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt
på grund af ekstraordinært slid på tøj.

Du kan højest en gang om året få reguleret beløbet for de
løbende udgifter.
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 du i
forvejen er berettiget til merudgiftsydelse efter Servicelovens §
100.
9. Kompetencekrav

Merudgifter er udelukkende en økonomisk ydelse, og der er
derfor ingen kompetencer at stille krav til.

10. Sagsbehandlingsfrist

Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 20 uger.

11. Opfølgning

Bevillingen re-visiteres 1 gang årligt.

12. Særlige forhold

Du kan tage din merudgiftsydelse med til udlandet i op til en
måned uden at søge kommunen om det forinden. Hvis opholdet
er længere end en måned, skal du søge kommunen om at tage
merudgiftsydelsen med, før du rejser. Ophold i udlandet kan fx
være kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som du
ikke kan få her i landet.

13. Klagemuligheder

Klageadgang:
Der kan klages over Lejre Kommunes afgørelse inden for 4 uger
fra modtagelsen af brevet.
Klagen sendes til Center for Job & Social, som vurderer
afgørelsen igen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen
til Ankestyrelsen inden 4 uger fra modtagelsen af klagen.
Klage over sagsbehandlingen:
Klage over kommunens sagsbehandling, personalets opførsel
eller personalets udførelse af praktiske opgaver kan ske ved
henvendelse til ledelsen.
Borgerrådgiveren
Der er endvidere mulighed for, at borgeren kan klage til Lejre
Kommunes borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger:
Lejre Kommune
Borgerrådgiveren
Lejrevej 15
4320 Lejre
Telefon 46 46 44 20
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