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Kvalitetsstandard økonomisk støtte til merudgifter servicelovens § 100 

Lovgrundlag 
§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 psykisk 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. 

Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks 

merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. 

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.888 

kr. pr. år (2022 niveau) svarende til 574 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.074 kr. pr. 

måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 575 – 1.611 kr. om måneden, og et 

standardbeløb på 2.148 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 - 2.685 kr. 

pr måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.685 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et 

beløb svarende til de faktiske merudgifter. 

Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes 

hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen. 

Stk. 5. 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 

Formål 
Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktions-nedsættelsen. 

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. Dette sker ved at 

sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen 

til at fungere. 

Sigtet med hjælp til dækning af merudgifter er at give modtageren af merudgiftsydelsen mulighed for selv 

at tilrettelægge, hvordan hans eller hendes behov bedst kan dækkes 

Merudgiftsydelsen skal samtidig sikre, at borgere med varigt nedsat funktionsevne, som yder en særlig 

indsats for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan forblive på arbejdsmarkedet. 

 



Målgruppe 
Den overordnede personkreds for merudgiftsydelse jf. servicelovens § 100 er borgere mellem 18 år og 

folkepensionsalderen, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af indgribende 

karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige 

hjælpeforanstaltninger. 

Vejen Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af, om en borger tilhører målgruppen 

for at modtage hjælp efter serviceloven.  

Det er en betingelse, at den merudgift, der ansøges om dækning af, er en konsekvens af den nedsatte 

funktionsevne, og at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i 

Serviceloven. Dette betyder, at borgerens ansøgning om at blive kompenseret for en funktionsnedsættelse 

skal vurderes ud fra andre paragraffer først. Hvis ydelsen kan søges dækket efter anden lovgivning, kan 

merudgiften ikke dækkes af servicelovens § 100, uanset om borgeren er berettiget til ydelsen efter anden 

lovgivning eller ej. 

Personer, der er tilkendt førtidspension inden den 1. januar 2003, er ikke omfattet af målgruppen, 

medmindre de har fået bevilget tilskud efter § 95 og § 96 efter serviceloven. 

Hvad kan høre under merudgifter 
Der kan ydes dækning af merudgifter til f.eks. befordring, beklædning, vask, medicin og lignende, hvorimod 

udgifter til behandling som følge af funktionsnedsættelse ikke kan dækkes efter serviceloven. 

Foranstaltninger giver således hjemmel til at dække de udgifter, som borger ikke ville have haft, hvis borger 

ikke havde haft den nedsatte funktionsevne.  

Sagsbehandlingstid 
Ved ny ansøgninger træffes der afgørelse senest 12 uger fra modtaget ansøgning. Ved eksisterende sager, 

træffes der afgørelse på eksisterende sag senest 8 uger efter afholdt opfølgningsmøde.  

Hvis sagsfristen ikke kan overholdes, gives der en skriftlig tilbagemelding til ansøger med angivelse af, 

hvornår der forventes at kunne træffes afgørelse.  

Omfang/varighed 
Indholdet af ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige 

livsførelse. 

Merudgifter er udgifter, som borgere uden nedsat funktionsevne i samme alder og livssituation ikke har. 

Der kan ikke bevilges dækning til udgifter, der tages stilling til i anden lovgivning. Dette betyder, at 

borgerens ansøgning om at blive kompenseret for en funktionsnedsættelse skal vurderes ud fra andre 

paragraffer først. Hvis ydelsen kan søges dækket efter anden lovgivning, kan merudgiften ikke dækkes af 

servicelovens § 100, uanset om borgeren er berettiget til ydelsen efter anden lovgivning eller ej. 



Udmålingen af merudgifter.  
Vejen Kommune tager altid udgangspunkt i borgerens dokumenteret/sandsynliggjorte og nødvendige 

merudgifter. Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst og formue. 

Ved udmåling af tilskud gælder følgende: 

 Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 

6.888 kr. pr. år (2022 niveau) svarende til 574 kr. pr. måned.  

 Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.074 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter 

er i intervallet 575 – 1.611 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.148 kr. pr. måned, hvis 

de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 - 2.685 kr. pr måneden.  

 Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.685 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et 

beløb svarende til de faktiske merudgifter.  

Det bemærkes, at allerede afholdte udgifter ikke kan dækkes efter servicelovens § 100.  

Særligt i forhold til personer der modtager bistands- eller plejetillæg 
Er borgeren tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder der særlige regler ved udmålingen af merudgifter 

efter servicelovens § 100. Bistands- eller plejebehov skal som udgangspunkt dækkes af pensionslovens 

regler. Den ansvarlige rådgiver vil i hvert tilfælde derfor foretage en konkret, individuel vurdering af 

hvor stor en del af bistands-eller plejetillægget skal indgå i udmålingen af merudgifter. Dette har til 

formål at sikre, at det samme behov ikke bliver dækket to gange.  

Visitation 
Der kan søges om merudgifter § 100  digitalt på Vejen Kommunes hjemmeside eller på www.borger.dk  

Sagsbehandleren vil efter modtaget samtykke fra borger, indhente de nødvendige lægeoplysninger og 

andre oplysninger til belysning af behovet, i samarbejde med ansøger.  

Til sidst afklarer sagsbehandler, om borgeren skønnes at være berettiget til dækning af nødvendige 

merudgifter, jf. servicelovens § 100. Borgeren modtager herefter en skriftlig afgørelse. 

Hjælpen udbetales løbende hver måned. Dog kan enkelte beløb til dækning af særlige merudgifter 

udbetales som et engangsbeløb. 

Levering af indsats 
Hvis borgeren opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra de dokumenteret/sandsynliggjorte 

merudgifter pr. måned. 

Hvis borgeren kan dokumentere/sandsynliggøre at have stigende merudgifter, kan beløbet reguleres for de 

løbende udgifter højst en gang om året. 

Borgeren får kompensation fra henvendelsestidspunktet, hvis merudgiften bliver godkendt af kommunen. 

Bevillingen er gældende fra ansøgningsdatoen. 

http://www.borger.dk/


Opfølgning 
Kommunen laver årlig opfølgning på ydelsen, herunder en vurdering af om borgeren stadig opfylder 

betingelserne for at være i personkredsen for at modtage merudgiftsydelser. 

Ophør  
Borgere der modtager merudgiftsydelse, har pligt til at oplyse kommunen hvis borgers forhold ændrer sig, 

således at borgers merudgifter bliver mindre.  

Borger har pligt til at oplyse kommunen, hvis borger har planer om at fraflytte kommunen. 

Merudgiftsydelse stopper automatisk, når borger fraflytter kommunen.  Du skal selv sørge for at søge 

merudgifter i din nye kommune. 

Særlige forhold 
Bestemmelsen er subsidiær, således den kun kan benyttes, hvis ikke behovet kan dækkes af andre 

bestemmelser 

 

Godkendt, den 7. juni 2022.  

 

 


