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Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 

 
Kvalitetsstandard for merudgifter, voksne 
Lovgrundlag Serviceloven § 100. 

 
Formål med ydelsen Formålet er at yde dækning af nødvendige merudgifter ved den 

daglige livsførelse med henblik på, at borgere med varig og 
væsentlig fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at leve 
et liv ligesom andre på samme alder og i samme livssituation. 
 

Målgruppe for ydelsen Morsø Kommune foretager altid en konkret, individuel vurdering af, 
om borger tilhører målgruppen.  
Den overordnede målgruppe for dækning af merudgifter er borgere 
fra det fyldte 18. år til folkepensionsalderen samt borgere, som har 
opsat udbetalingen af deres folkepension.  
Desuden er det en betingelse, at borgeren har en varig og væsentlig 
nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.  
 
Med varig nedsat funktionsevne forstås: 

1) En langvarig lidelse 
2) Hvis konsekvenser for borgeren er af indgribende karakter i 

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

hjælpeforanstaltninger. 
 
Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af borgerens 
nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning 
eller andre bestemmelser i denne lov.  
 
Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset boform. Det vil 
sige også selvom borgeren f.eks. bor i bofællesskab eller botilbud. 
 
Ad 1) Langvarig lidelse 
Ved langvarig lidelse forstås normalt, at der ikke, inden for 
overskuelig fremtid, vil være udsigt til en bedring af 
funktionsnedsættelsen, og at der derfor i lang tid fremover vil være 
et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.  
Det er således muligt at yde hjælp til dækning af merudgifter i 
forbindelse med udsving i helbredstilstanden, f.eks. ved behandling 
mv.  
 
Ad 2) Konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige 
tilværelse  
Begrebet skal vurderes bredt i forhold til den samlede livssituation. 
Det vil sige at der skal foretages en helhedsvurdering.  
I denne vurdering vil bl.a. kunne indgå borgerens 
funktionsnedsættelses betydning i relation til aktivitetsniveau, 
boligforhold, erhvervsforhold, personlige forhold mv.  
Det er borgerens evne til at fungere i det daglige, som skal vurderes. 
Herunder evnen til at færdes ude og inde, deltage i den almindelige 
husholdning og rengøring, varetage personlig pleje, gå på indkøb, 
benytte offentlig transport, deltage i fritidsaktiviteter, kommunikere 
med andre og indgå i socialt samvær.  
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Ad 3) Der må ofte sættes ind med ikke uvæsentlige 
hjælpeforanstaltninger  
Det er således ikke et krav, at der altid skal være iværksat ikke 
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Derfor er udtrykket "ofte" 
anvendt. Hvis borgeren har fravalgt en hjælpeforanstaltning, som 
vedkommende ville have haft ret til, kan borgeren også være 
omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser. Af eksempler på 
ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger kan nævnes: flexjob, 
handicapbil, handicapbetinget flytning, hjælpemidler mv.  
Det er uden betydning, om hjælpeforanstaltningen er visiteret efter 
den sociale lovgivning, eller om den er ydet af borgerens netværk 
mv. Det afgørende er, om hjælpeforanstaltningen ud fra en 
helhedsvurdering i det konkrete tilfælde kan betragtes som ikke 
uvæsentlig.  
 
Personer, der er tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003, er ikke 
omfattet af målgruppen, medmindre de har fået bevilget tilskud efter 
serviceloven §§ 95 eller 96. 
 

Beskrivelse af ydelsen 
- Indhold og omfang 

Indholdet i ydelsen er økonomisk kompensation til dækning af 
nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for borgere med 
en væsentlig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.  
 
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. Det gælder for alle nødvendige merudgifter, at det skal 
skyldes borgerens funktionsnedsættelse. 
 
Borgeren, der ansøger, skal således kunne sandsynliggøre at have 
merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Den endelige 
afgørelse af merudgifter vil altid bero på en konkret og individuel 
vurdering af borgerens sag.  
 
For at kunne beregne beløbet til dækning af den nødvendige 
merudgift er der i hovedtræk to forhold, der skal være afklaret: 
 

1) Borgerens merudgift til det, som sagsbehandleren vurderer 
som nødvendigt med udgangspunkt i kommunens 
kvalitetsstandard 

2) Den almindelige udgift for andre borgere i samme livssituation 
uden funktionsnedsættelse 

 
Eksempler på nødvendige merudgifter 

 Medicinudgifter 
 Befordring til bl.a. vederlagsfri behandling 
 Håndsrækning 
 Diæt 
 Beklædning 
 Ekstra vask 

 
(Listen er ikke udtømmende) 
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Denne kvalitetsstandard fastsætter standardbeløb. 
  
Håndsrækning til: 

 Vinduespudsning 4 gange om året 
 Snerydning (maks. 5 pr. år) 
 Hækklipning 1 gang pr. år 
 Græsslåning svarende til hver 14. dag i seks måneder. 

 
Morsø Kommune kompenserer efter statens laveste kilometertakst 
svarende til 1,98 kr. (2022 takst).  
Beløbet fratrækkes hvad der svarer til en busbillet, sammenlignet 
med andre borgere i samme livssituation uden funktionsnedsættelse.  
 
Kørsel til: 

 Vederlagsfri fysioterapi max kørsel svarende til 45 uger (ferie 
mm. fratrukket) 

 Familie maks. 12 gange pr år 
 Venner maks. 4 gange pr år.   

 
Diæt: 

 Diabetikere1 
En tommelfingerregel er: 

- En gennemsnitligkvinde har brug for 8.200 KJ dagligt 
- En gennemsnitligmand har brug for 10.600 KJ dagligt. 

 
Da der er en række individuelle faktorer, der spiller ind, anbefales 
det, at diætist eller egen læge udregner energiinterval2.  
 
Som udgangspunkt får man kosttaksten uden specialvare 
(principafgørelse 46-14) medmindre man kan sandsynliggøre, at 
man ikke har mulighed for at supplere med hurtigvirkende insulin for 
at kompensere for ekstra indtage af kulhydrater.  
 

 
Der kan ikke bevilges merudgiftsydelser til: 

 Behandling og behandlingsredskaber (sundhedsloven)  
 Boligindretning, f.eks. døråbning (serviceloven) 
 Vedligeholdelse mm. af kørestol (serviceloven)  
 Ortopædisk fodtøj (serviceloven) 
 Kanyleboks (principafgørelse 161-11)  
 Blodsukkermåler mm. (serviceloven)  
 Rengøring (serviceloven) 
 Hjælpemidler/forbrugsgoder og driftsudgifter hertil 

(serviceloven)  
 El (principafgørelse 131-10)  
 Vejhjælps abonnement (principafgørelse 70-17)  

 
1 https://diabetes.dk/diabetes-2/hjaelp-og-stoette/social-stoette/merudgifter-servicelovens 
2 https://diabetes.dk/media/11199238/merudgifter_til_diabetesmad.pdf 
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 Egenbetalinger efter serviceloven  
 Abonnement til fastnet til nødkald (serviceloven) 
 Serviceeftersyn af lift  

(har du BPA § 96 – dækkes den via den lovgivning) 
 Tabt arbejdsfortjeneste  

 
Listen er ikke udtømmende, men omhandler de mest almindelige 
udgiftsposter der gives afslag på. 
 

Hvordan søger du? 
 

Ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter kan ske ved at 
udfylde en ansøgningsblanket, som findes på www.borger.dk, eller 
ved at rette henvendelse til Morsø Kommune, Visitationen, Social. 
 
Ved modtagelse af ansøgning, vil du modtage et kvitteringsbrev med 
forventet behandlingstid.  
 
Ved behandling af en ansøgning om dækning af nødvendige 
merudgifter vurderes borgerens funktionsevne og afklarer, om 
borgeren er omfattet af målgruppen.  
 
Borgers funktionsevne vurderes som udgangspunkt ud fra samtale-
skema. Det kan være nødvendigt at indhente relevante lægelige 
oplysninger og/eller andre oplysninger til belysning af behovet.  
Indhentning af nødvendige oplysninger vil ske efter samtykke og i 
samarbejde med borgeren.  
 
Endelig vurderer kommunen, om borgeren er berettiget til dækning 
af nødvendige merudgifter og i givet fald hvilket tilskud, der kan 
ydes.  
 
Det er et lovkrav, at borgeren medvirker til korrekt belysning af 
sagen. Ellers behandler kommunen ansøgningen på det foreliggende 
grundlag.  
 
Borger vil modtage en skriftlig afgørelse fra kommunen. 
 

Sagsbehandlingsfrister Op til tre måneder. 
 

Leverandører Morsø Kommune. 
 

Hvad koster ydelsen? Borgeren får udbetalt beløbet som en løbende ydelse. 
 

Tilsyn og opfølgning Kommunen laver løbende opfølgning på ydelsen, herunder en 
vurdering af om borgeren stadig opfylder betingelserne om at 
modtage merudgiftsydelser. 
Opfølgning en gang årligt. 
 

Særlige forhold Oplysningspligt 
Når en borger modtager merudgiftsydelse, har borgeren pligt til at 
oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i de merudgifter, der 
ligger til grund for bevillingen. 
 

Adresser og 
kontaktmuligheder 

Morsø Kommune 
Visitationen, Social 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
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Tlf.: 9970 7000 
 

Klagevejledning 
 

Du har mulighed for inden for en frist af fire uger fra modtagelsen af 
afgørelsen at klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.  
 
Ønsker du at klage, skal dette ske til Morsø Kommune, hvorefter 
kommunen vil genvurdere sagen, jf. retssikkerhedslovens § 66, stk. 
1.  
 
Hvis du sender din klage med fysisk post, skal klagen være modtaget 
i kommunen senest ved kontortids ophør på fristens sidste dag.  
Kontortids ophør er mandag-tirsdag kl. 16.00, onsdag kl. 12.00, 
torsdag kl. 17.00 og fredag kl. 14.00.  
 
Hvis du sender din klage digitalt, skal vi have modtaget din klage 
senest ved døgnets udløb (kl. 23.59).  
 
Du kan indgive en klage såvel mundtligt som skriftligt.  
En skriftlig klage skal sendes til:  
 
Morsø Kommune  
Visitationen, Social 
Jernbanevej 7  
7900 Nykøbing Mors  
 
Det vil lette behandlingen af sagen, hvis du i forbindelse med klagen 
anfører så udførligt som muligt, hvorfor du er utilfreds med 
afgørelsen.  
 
Hvis kommunen ikke ændrer afgørelsen, sendes klagen, kommunens 
genvurdering samt sagens øvrige oplysninger, jf. 
retssikkerhedslovens § 66, stk. 2, videre til Ankestyrelsen, som 
træffer endelig afgørelse. 
 

Lovgrundlag - uddybende 
 

Serviceloven § 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. 
 

 


